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 םניח ולבקתו
 ךפהש קחושעמה תא
 ה[.םא אז[ןכס תא םיהלכ

 (הנתמב ח"ו 125)

\ 
 ו "\ | |\
 ב
\ " ₪ 0 

 :תורחבומה הויונחבו 806 הזיונה חרב גיפגהל ןחינ
 03-8364911 12 ןקומ - םינווצעצ ןמרירפ :אקרק חיב - ירפס ;03-412448 "וטפב 41 יקצדורב - ם"ועב ב"הרב :03-449171 ,56 'בכמה הדוה' - םיוווצעצ ירא :01-5288281 5 רטש .רמוס ףוווזיר - נאב :ביבא-רה ₪
 ₪ 92-2520234 .ז יאמוע .היעוצעצ ןאה ;02-734405 18 םיצורה די - םיוזצשצ ןאה :םירשודי ₪ 03-4179007 17 ריאמיחא - 'ג ב'בא חסר גאב ;03-29ו717 ,רמוס ףונוזיד - קיםויד ;01-615765 55 ולה הדוהי - קיובמ

 ז קיםזיר 04-342730 ,ברוח זכרמ - בועהמה הירק :04-6716%  ,םיוויבוה רדומ - רועחמה ח'רק ;04-41026 ,םטויק'צ - דיחש ,כ0 חוררתסהה 'דש - בועהמה חירק :04-62156 ,ז לצרה - דוריוטיר :הפיח

 בר - ןורא יעוצטצ :052-547400 .ו7 ןוירוו ןב - הוכוהו םיבשחמ וודימ :הילצרה ₪ .03-349091 .78 לירוה - אהיב אפרו :ןזיבט חשבנ ₪ 051-נ7239 .16 יםא חיב - םיבשחמ ןדיר ןולקוא 04-4698462 .ו םיוו'בוה

 טרפסקא םוירוא :דוהי ₪ 06-341626 ,5? ראופט םרכרה - םיבשהמ באשי :הרדח וש 01-5547801 .63 הכארםה ,היועטהה .א ,ןמדירפ יפוצטצ :ןולאח ₪ 052-5760802 ,| ךרםה דוד ,ם"עב .ר רב :052-547454 ,ריעה
 - ואב :האיצ שנ ₪ 053-3445 ,14 ריצוה לאוטו - אליגה םלש :051-62582 .'ב הםוק ,ןורשה ןזיוק - ואב :הינתו ₪ .052-911184 .ןמציו "רוורהא זכרמ - ואב :אבס"רפב ₪ 01-5341606 ,4 הקוחח ה'דווט -

 4 רביבהומ - ואב :הוקתרותמ ומ 047891 למוטה הקפסא :04-974137 - קוניחל וב רכ :שיפרוה דצב ₪ .64-925282 .11 תווח ,רוא ן"וב - ם"עב םיבשחמ הומוארו' :הידהנ ₪ 08-4058608 53 םיסוריאה ,רחויוק

 יפרח רוסי ,ו75 רצרה - ואב :תובוהר וש 01729050 16 קירא'ב - ק"מ ואדיו :01-790216 .ןולייא ןז'נק - קיסויד :ןנרתמר ₪ 01-9119067 ,15 רזוע םי"ה - ירפס 03-9313848 21 רוט ם"ח - הים היאס 4

 ₪ .91-54%82 .61 [יקשרסוא - םיכובמ ;03-5400720 47 בולוקוט - ואב :ןורופה מר וש 01-345078 .ירחטמ וברמ - ןליא ואדיו ץליאיתמר ו 052-918760 ,5 היי .א - םיבועהמ קמיברוא :המשר ₪ 1
 04-8666137 ,'"וער - תקרב םיחא :םשרינמ)

 א קץ שק ץ יד | |
 רבכ שי .ץרפמה יקחשמ לכ *

 הלאכ שי ,ץראב םיאצמנש הלאכ
 ,אסיכה לַע ובש .בורקב ועיגיש
 םולהל וליחתהו בשחמה תא וחתפ
 עצבל ולכות םתא תוחפל .םיביואב
 ינפל תושעל םלח ל"הצש המ תא
 .חילצה אלו הנשכ

 הניפ - הגימאל םיקחשמ *
 תנוכמ לע םיקחשמ ללש םע השדח
 םינמזומ םיאגימא .וזה םיקחשמה
 ,.הילא בותכל

 .ברקה תייגולונכט זכרמ א
 םייברק רתויה תומוקמה דחא
 וגקישב אצמנ .םיקחשמה םוחתב
 .םיפלא ףחוסו תירבה- תוצראבש
 םי71\/ל הווצמ-רב תנתמכ ץלמומ
 .דחוימב םילוח
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 ץרפמה תמחלמב חצנל :מבי

 /-155 :מבי

 הבשחמ יקחשמ :מבי

 סנו'ג הנאידניא :מבי

 קדנסה :מבי

 םישדח םיקחשמ :הגימא

 םינוספמיסה

 קונ קינעמ טרב :ודנטנינ
 ללחה ירוציל.רידא טואא

 תחפשמ :קחשמ תנוכמ
 ןוספמיס

 זיוו ר"ד לש הניפה

 תושדח

 ברקה תייגולונכט זכרמ

 םכלש םידומעה

 םיפיט :מבי

 \ :םינוקרדו םיכובמ
 םינקתפרה םולש

 חול

 סקימוק

 םינוכנ ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 .דבלב ותאצוה םויל

 .תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 !םירקי םי2זוא

 אשונה הז .תוברקו תומחלמ
 ,ץרפמה תמחלמ תוברק .םעפהל
 זכרמב םיטובור דגנ תומחלמ
 תוברק ,וגקישב ברקה תייגולונכט
 דגנ ןוספמיס טרב לש םינפ לא םינפ
 יקחשמ וליפאו ללחהמ םירוצי
 היפאמה לש  המחלמ
 .קדנסה קחשמב תירבה-תוצראב

 הבחרהב סחייתהל ונטלחה
 םירחא תוברק רכזל אשונל
 הנש ינפל קוידב וללוחתהש
 הלאל .ץרפמה תמחלמ - ונירוזאב
 ,רוכזל םיצור םניאש הלאלו וחכשש
 .וריכזהו בשחמה יקחשמ תורבח ואב
 המחלמ יקחשמ ללש םכינפל
 דציכ תוטרופמ תוארוה וליפאו
 המחלמה יסוטממ דחא םע סוטל
 לידבהל ,םעפה .ת-157ה םיליבומה
 םישל םיכירצ םכניא ,הנש ינפלמ
 ,ודיספת םא .דורשל ידכ תוכיסמ
 .בשחמה תא ורגסת טושפ
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 היגטרטסא יקחשמ
 וחתופ היגטרטסא וא ינש

 קסוע דחא .ץרפמה תמחלמ עקר לע
 קוחר דדונ ינשהו ,לארשיב ,ונב
 ,ומצע יסרפה ץרפמה רוזיאל רתוי
 -תירבו ןריא תא םג ברעמו
 חרזמה טקילפנוק .תוצעומה
 551 תרבח לש קחשמה ,ןוכיתה
 רבכ חילצה ,םירוטלומיסב החמתמה
 קחשמ .ץראב םיבר םידהוא תונקל
 ,ץרפמה רבשמ - ףסונ היצלומיס
 .וליא הרוק היה המב קסוע

 חרזמה טקילפנוק
 (551) ןוכיתה

 טקילפנוקה תא ראתמה קחשמ
 הפוקתל סחייתמו יברע ילארשיה
 ונימיל רופיכ םוי תמחלמ ןיבש
 ובש יגטרטסא רוטלומיס והז .הלא
 ילארשיה אבצה גיהנמ אוה ןקחשה
 חוכ יקבאמ להנל לוכיש ,יברעה וא
 תומר ששב תונוש תונומת יתשב
 .ישוק

 ןולווא) ץרפמה רבשמ
 (ליה

 טקילפנוקמ קיתו קחשמ
 תמחלמ לש טירחא םיטבייהב קסועש
 וליא הרוק היה המ" ומכ ,ץרפמה
 תשלופ התיה תוצעומה-תירב
 בחרנ שומיש שי קחשמב .ןריאל

 ,םיקנט םיברועמ םהב ,עקרקה תוחוכב
 םי ליח ,םילגר ליח ,תוענוממ תודיחי
 ריוא ליח ןבומכו ,המחלמ תוניפס םע

 - תירבה תונבל םג תוסחייתה שי
 .הילגנאו תפרצ ,תירבה- תוצרא

 עקרקה לע
 תיביסאמ הפקתהמ ליחתה הזש ןוכנ

 לע רפסל המ היה תירבה תונב לש ריואה ליחלש ןוכנו ,ריואב
 ולהנתה םייתימאה תוברקה תאז תורמל םלוא ,וזה המחלמה
 תועצמאב תוברק םשוריפ עקרק תוברקו .עקרקה לע ,חטשב
 לש תבשחוממה הירוטסיהה השעמל .םיקנט הברהו .םיקנט
 ינש .הינפל הברה אלא ץרפמה תמחלמב הלחה אל םיקנטה
 םלועה תמחלמ לש הקוחרה הירוטסיהב וקסעש ,םיקחשמ
 אשונל ףתושמה ילוא הזו ,רבדמ תמחולב וקסע ,היינשה
 המגוד םה שאה תולוחו הקירפא ןופצ לע ברקה :למור .ונינפלש
 .הזכש קחשמל

 םה ונתפוקת לש היצלומיס יקחשמ
 ,הנשה ךלהמב רואל תאצל רומאש ,\דדד ₪ 0סאואוגאס
 םיקנט המכ לש תויצלומיסב קסועש ,511. ד אסמא
 ,הירוסב םהמ דחאש םלועה לכמ תוברקה ירוזאו
 .הזה םיקנטה גוסל םדקתמ רוטלומיס א11 41 ה \א[5דו

 4 לש סייט חארנ ךכ

 [( | ובש בשחוממ ןחלוש קחשמ השעמל והז

 .קחש שמ תנוכמב ומכ - 0 ןוק עלפ

 םהשכ םיליט ונגפס .קלח ולטנ םה הבש הירוטסיחל םיפתוש ונייה
 םהו וזה המחלמב םיביסאפ ונייהש ומכו .חטשב הדובעה תא ועציב
 ונחנאו הילע בשחמ יקחשמ וחתיפ םה :הירחאל היה םג ךכ ,םיביטקא
 לע תירבה-תוצראב וחתופש םיקחשמה בור לע הריקס םכינפל .אל
 בורקב ועיגי םירחא ,ץראל ועיגה רבכ םקלח .ץרפמה תמחלמ

 ריואב
 תיריואה הליההש קפס ןיא

 יסייט לש םהישאר לעמ תפחרמ
 תוברקל רובענש ינפל םלוא .ברקה
 םרבעל םג טבמ ףיענש יאדכ ריואה
 המחלמבו .םירטפוקילהה יסייט לש
 יכ ןיינעמ .השקו ודבע םה וזה
 םיבוהא םירטפוקילהה יקחשמ
 ילוא .בשחמ ינקחש לע דחוימב
 םיאתמ םהלש בצקהש ללגב
 השגרה שיש ללגב ילוא ,בשחמל
 רתוי םתוא "סיטהל" רשפאש
 הרורב אל הביסה .ברק יסוטממ
 .המצע דעב תרבדמ הדבועהו
 םיפטחנ םיקוסמ לש םירוטלומיס
 םיחקול םירטפוקילהה .םיפדמהמ
 ,ברקה הדש ךותל םיסייטה תא
 - םיקוריה םע םתוא םיפשפשמו
 .עקרקה תוחוכ

 אוה א ת1ַפ 0

 דיחיה םירטפוקילהה רוטלומיס
 והז .ץרפמה תמחלמ רחאל חתופש
 גשומ - רוטלומיס רטפוק-יטלומ
 הברהל רוטלומיס ןייצמש שדח
 רוחבל לוכי ןקחשה .םירטפוקילה
 יגוס העבש ךותמ דחאב קחשל
 שמחב ותוא לעפתלו םירטפוקילה
 ,ינפל ןמאתהל היצפוא שי .תומישמ
 .תווצב דובעל וא דבל סוטל
 הפוריא חרזמב תושחרתמ תומישמה
 םינקחשה .יסרפה ץרפמה רוזיאב וא
 רומשלו המישמ איצמהל םילוכי םג

 .קסידה לע התוא
 ו וא הדד אסא 6נסקקתה

 שי םלוא ץרפמה תמחלמ ינפל רצונ
 ופתתשהש םירטפוקילה תלעפה וב
 קלבהו י'צאפאה ומכ וז המחלמב
 .קוה

 ופתתשה םיבר ברק יסוטמ
 תרצותמ םיסוטמ םהיניב וז המחלמב
 :;הינטירבו תפרצ
 4-10 דגהאא 8

 הסיט המדמ גיצמ אז א6מפס
 .הזה סוטמה גוסל םלשומ טעמכ
 ,הלועמ סייט את תגוצת שי קחשמב
 .הצוחה אתהמ קייודמ הארמו
 וידר תולוק םיבלושמ קחשמב
 תוחוכמ הרזעל האירק םיללוכש
 חוקיפה לדגממ תוחיש ,עקרקה
 21 קחשמב .ףנכה ישנאמ עדימו
 תמחלממ ןהמ עבשש תומישמ
 .ץרפמה

 זאתפת  פואדצ'5פ
 תא סינכלמ 58
 .8-52 לש סייטה את ךותל ןקחשה
 דגנ קחשל רשפא תומר שמחב
 רשפאמ קחשמה .קריעו בול הירוס
 המכמ וליעפהל
 לש היאר תויוז
 ,טוונה ,סייטה
 ,םייטה סדנהמ
 לע יארחאהו
 .קשנה תוכרעמ

 אוה 3 ןוקלפ
 םדקתמ רוטלומיס
 קחשמה ./-16 לש
 תופמ גיצמ ןורחאה
 המנפ ,תיווכ לש
 קחשמב .לארשיו
 דוטלומיט םיסוטמ םיפתתשמ
 תלעפה ןפוא .םיבר
 .הנוכמ קחשמ ריכזמ סוטמה
 יפל תוגרודמה תומישמ 12 קחשמב
 קחשל רשפא .סייטה לש ותמר
 תיאבצ הגרד לעב ריעצ סייטכ
 לש המרל דע עיגהלו ,תיסחי הכומנ
 אוה הז קחשמב שודיחה .ףנכ דקפמ
 תועצמאב תווצב קחשל תורשפאה
 .תרושקת לבכ וא םדומ

 "א
 ה זחוון-כ וו 5%

 10 .30 0311067 עץסטמ5

 הלאמ רתוי םיבר םיסוטמ ןוכיתה חרזמל תחלוש סורפורקימ
 ,טיהל בשחנש קחשמ ,הלש -157ה .רוזיאה תואבצב םימייקש
 אוה ,ת-1174 רחא קחשמ .ודנטנינ תכרעמל םג התע אצוי
 את תנומת ללוכו ,א-19 םדוק קחשמ לע ססובמה שדח קחשמ
 .תובר הלעפה תויצפואו תמדקתמ הקיפרג ,תקייודמ סייט
 תומישמ םע =-19-ב ויהש תומישמה לכ תא ללוכ שדחה קחשמה

 תמחולל היצפוא םג קחשמב .קריעו היבמולוק ןפיב תופסונ
 ,הליל

 ,מביל הבסה רבעו 64 רודומוקל רוקמב ןנכותש ,רחא קחשמ
 תוברקב רקיעב ףתתשמו יצה סוטמ תא סיטמ ןקחשה .=-14 אוה
 ,הקירמא זכרמב תושחרתמו תונווגמ תומישמה .ריוא-ריוא
 דחוימ שומיח סוטמל .קריעבו בולב ,ןוכיתה חרזמב ,האירוקב
 םיליט רתאמה דחוימ דאדרו קוחרו רצק חווטל םיליט ללוכה
 .ההובג המרב ףונ תגוצתו את תגוצת קחשמל .םיחנומ

 רשפא ובו ודנטנינ רובע חתופ םזיביטקא תרבח לש קחשמ
 לכל .ריירהו ₪-18 ,/-14 :םיקחשמה תשולשמ דחא סיטהל
 הלעפהה תויורשפא תאו ולש תיפרגה הגוצתה תא שי סוטמ
 שי .תומיאתמה
 םישולשמ הלעמל
 תטלקה לע תומישמ
 תוברק תוללוכה
 תוברקו ריוא-ריוא
 ןהיניב ,עקרק-ריוא
 .טפנ תודש תצצפה
 הז קחשמב לוקה תמר

 ל יויו
+ = = "₪ 2 5 + 

 איהו דחוימב הבוט
 עקר תולוק םג תללוכ
 .הלועפב םיסייט לש

 ₪ ₪ 5 ₪ = סווק[] צעצ 5%
 / 2 זי /

 , || | קש[

 תורבח יתש
 ליבגהל אלש וטילחה
 תריציל ןמצע תא

 הלילעה תא םמצעב עובקל 9 רשפאל אלא ברקה תודש
 ןושארה קחשמה םש אוה המחלמב תומוא .קחשמה ביבס
 תומוא 127 תועצמאב הצריש ברק לכ רוציל ןקחשל רשפאמה
 לוכי ןקחשהו ידמימ תלת אוה קחשמה .אבצ תודיחי ףלא 32-ו'

 תרשפאמ ךסמה תגוצת .היאר תיוז לכמ תוחוכה תא לעפתל
 .הדיחי וא םחול לע םוז תושעל וא ברקה הדש לכ תא תוארל

 ישפוח םוגרתב) תומחלמ תבכרהל טס - ינשה קחשמה
 לככ ברק תודש תונבל שמתשמל אוה םג רשפאמ ,(תירבעל
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 ןכיה םמקמלו וחור לע הלועה
 ץרפמה רוזיאב רתיה ןיב ,ץופחיש
 לע ביכרהל רשפא קחשמב .יסרפה
 ,הפועת תודש ,םירשג ,םיכרד ךסמה
 םאתהב .תורהנו תורעי ,םיניינב
 תוחוכה תא םקמל םג רשפא
 .קשנה ילכ תא םיאתהלו

 ל
-- 

 הברה םיעיקשמ םיאקירמאה
 םיסוטמה תואשונ .תימי הטילשב
 ץרפמה תמחלמ תעב וטייש םהלש
 םיסוטמ וקנזוה ןהמו ,רוזיאב
 .קריעב המחלמל

 יצב קסוע ,6 םוקוונ ימסוק
 .ץרפמה תמחלמ תעב ישישה
 ללש שי ,יצב טינרבק - ןקחשל
 יבר םירדשמו ללכושמ ראדר ,תופמ
 רשק רצוי אוה םתועצמאב ,המצוע
 .םלועה םע

 יצב קסוע ,ןופרה - רחא קחשמ
 ןווגימבו ןוכיתה םיב ישישה
 ןופרה .רוזיאה תונידמב תומישמ
 המיחלה יקחשממ דחא אוה
 ןמז חקיי ןקחשלו ,רתויב םיבכרומה
 רפס האיצוה םג הרבחה ,וב טולשל
 רוזעיש ,שמתשמל הרזעו םיפיט

 ןופרה .ךרד ירוציקב ₪
 ,בורקב תאצל דמוע
 אצמנ רבכ רפסה
 לע תירבה-תוצראב
 .םיפדמה

 5דחזאמ תמו
 12 ללוכה קחשמ אוה
 ןהמ המכש תומישמ
 ץרפמב תושחרתמ
 אוה ןקחשה .יסרפה
 יצב ברק תיינוא דקפמ

 ךלהמב התוחנהל וילעו ,הלו
 םיללוכה םיימי תוברק

 .תותחשמבו תוללוצב המחול םג

 בשחמה יקחשמ תועצמאב
 ,יל המדנב קחשל רשפא םייברקה
 וא םירנויריש ,םיסייט תויהל
 ש"לצב תוכזל םג רשפא .םיחלמ
 דבל .תוהובג תוגרדל עיגהלו
 םיעיגמש יבר הסיט ימדמ
 ,התע ןאכ שי ,ץראל לוקה תוריהמב
 אוהש הערצ תא ,תירבעב דועית םע
 םיקנטה ברק תאו ,ימי רוטלומיס
 םיניינועמה .אוה ןכ ומשכש
 תוגרדה םלוסב תוריהמב ליפעהל
 .ןמאתהל ליחתהל םינמזומ ל"הצב
 .םכל עידצהלב םינמאתמ ונחנא

 0-5 כ



 יררה (סמס) ןושמש :תאמ
 תמחלמב ףתתשה אוה

 ןיבש ליבומל בשחנו ץרפמה
 קריעל עיגה אוה .םיציצפמה
 רוכה תצצפהב רושעכ ינפל
 ריואה-ליח ידי-לע יניערגה
 יבוטמ ,/-15-ה והז .ונלש
 .םלועבש ברקה יסוטמ
 םג לכות ולש רוטלומיסב
 םגו רוכה תצצפהב ףתתשהל
 .ץרפמה תמחלמב םחליהל
 חתפ ,ץחלה תפילח תא שבל
 קיטסב קזח קיזחה ,תרעצמ
 הארמהל המידקו

 בר ברק סושמ אוה 5
 ריוא תוברקל םג דעוימה יתמישמ
 תלעפה .עקרק-ריוא תפיקתל םגו
 תיסחי הטושפ רוטלומיסה
 רחאל .םירחא םירוטלומיסל
 תא תרחבו קחשמה תא תנקתהש
 ןמויב םשריהל ךילע ,יוגיהה תרוצ
 טילחהל ,ישוק תמר רוחבל ,תסייטה
 ךירדת לבקלו םחליהל הריז וזיאב
 תא תמייס תאזב .תסייטה דקפממ
 תא אצמת ךכו ,הסיטל תונכהה
 המישמה עוציבל ךרדב ריואב ךמצע
 רושיאל ןיתממ לולסמה תליחתב וא
 .הארמה
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 ול שי תינדי הסטהל ףסונב .סיטהל דואמ לק =-157ה תא
 ,הארמהב שמתשהל רשפא ובש ,ללכושמ יטמוטוא סייט םג
 סוטמ אוה =-157ה .התיחנבו התיבה הרזחב ,הרטמה לא ךרדב
 .הלועמ שומיח אשונה ןייוצמ ןורמית רשוכ לעב ,ריהמ ברק
 לכ לע ןורתי ךל שי ,םלועב םיבוטה ברקה יסוטממ דחא סייטכ
 לע רבגתהל לכות ,המישמה תא יוארכ ןנכתת םא .םיביריה
 החיגה תא םילשהלו ,ןמזה לכ ךתוא ליפהל הסנמש בשחמה
 .עגפיהל ילבמ

 הסונמ סייט ,סייט ,ליחתמ סייט :ישוק תומר עברא קחשמב
 ,ןוכיתה חרזמה ,בול :המחלמ תוריז עברא םג קחשמב .סייאו
 קוסע היהתש הארנ .בר תומישמה ןווגימ .יסרפה ץרפמהו םנטאיו
 .םולשב התיבה בושתש ינפל םישדוח רפסמ

 סייטה את
 סייטה את

 .םיינשל קלוחמ
 שי ןוילעה קלחב
 תיליע הגוצת
 .תועדוה ןולחו
 ןותחתה קלחב
 ירישכמ חול
 ובו סוטמה
 בר םיגצ השולש
 ,םיית*ילכת
 ,תרעצמה תרקב
 ,הארתה תוירונ
  קלד תומכ דמ
 בצמ ינייצמו
 אתמ .שומיחה
 רשפא סייטה
 הנימי לכתסהל

 התיחנל הפקה
 36 לולסמ

 ךרוצה יפל 230 תוריחמ

 חטמ םילגלג
 רשק 300 תוריהמ קפואה לעמ תולעמ 5-7 ףא בצמ

 70% עונמ חוכ

 עלצב רשי חיהתש ךכ הפתיחנל בלה
 הדשהמ מ"ק 0 לש קזימב דויציס
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 ולא םיטבמב םילנפה) הלאמש וא
 וא ףונב ןנובתהל (דבלב םירויצ םה
 וא ךתוא טרייל הסנמ ימ תוארל
 לכתסהל םג רשפא .ךילע תוריל
 יאדובש ,טוונה תא תוארלו הרוחא
 ,םלועל בוש ךתיא סוטי אלש עבשנ
 העשב ךילע בשוי ימ שפחל םגו
 .שש

 ןתינו הפוקש תיליעה הגוצתה
 ץוחמ לא המידק הכרד תוארל
 םיאצמנ הנוילעה הגוצתב .סוטמל
 ןפואל םאתהבו הסיטה ירישכמ
 ןוניכ תוכרעמ יגצמ םג תרחבש
 ילאמשה קלחב .טווינהו שומיחה
 הלקס תאצמנ הנוילעה הגוצתה לש
 ינמיה קלחבו תוריהמה דמ לש
 .הבוגה דמ לש תיכנא הלקס

 הגוצתה לש ןוילעה קלחב
 ןפצמה תלקס תאצמנ תיליעה
 טווינה תכרעמ ןייצמו תיקפואה
 הגוצתה רשאכ .1א5 תילאיצרניאה
 (ןפוא) בצמב תאצמנ תיליעה
 ביתנ ןייצמ עיפוי ,עקרק-ריוא
 רוגיש תפטעמ םוקמב הסיטה
 בשחמ םיבצמה ינשב .םיליטה
 הביקעה תבית תא גיצי המישמה
 תרטמ :תרחבנה הרטמה לע תרגוסה
 תרטמו ,ריוא-ריוא ןפואב ריוא
 תוגוצת .עקרק-ריוא ןפואב עקרק
 דמ ןה תיליעה הגוצתב תופסונ
 ןייצמו הכמנה רועיש דמ ,תורקדזה
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 .התיחנב העיקשה
 םירזוע םייתילכת ברה םיגצה

 תוהזלו הרטמל טוונל םייטל
 גצ אוה ילאמשה גצה .םימויא
 לש ןייוול תנומת תאצמנ וב ןייוולה
 גצה אוה יזכרמה גצה .רוזיאה
 הנומת תאצמנ וב יטקטה
 תותוא חותינ ךמס לע תטטרושמה
 .המישמה בשחממ םינותנו ם"כמ
 הביקעה תמלצמ גצ אוה ינמיה גצה
 הרטמה לש הנומת תגצומ ובו
 | תכרעמ תבקוע הירחאש
 ,שומיחה ןוניכ

 תוללוכ הארתאה תוירונ
 ינפב הארתהל םיליט תוירונ
 החנומ ליט יוהיזל הפיקת
 החנומ ליט וא םודא ארפניא
 תירונו םילגלג תירונ ,ם"כמ
 ירוצעמו ריוא ירוצעמ
 .םילגלג

 שומיחה בצמ תוגוצת
 ןיידע םיליט המכ תוארמ
 ,ץומה בצמ תאו סוטמב וראשנ
 תרעצמה בצמ .םיזגפהו םירונה
 ,םיעונמה םיקפסמ חוכ המכ ןייצמ
 קלד המכ הארמ קלדה תומכ דמו
 .סוטמה ילכימב ראשנ ןיידע

 אתל ץוחמ טבמ
 ינורמית דומילל רזע ילככ

 שי ,המיחלה תרותו הסיטה
 םיטבמ לש בר רפסמ רוטלומיסל
 םיללוכ םיטבמה .סייטה אתל ץוחמ
 העשב סוטמהמ טבמ ,רוחאמ טבמ
 דעבמ טבמו דצהמ טבמ ,שש
 רוטלומיסל .ליטה שארבש המלצמל
 דחאה .םייטקט םיטבמ ינש םג שי
 ךרד הרטמה תא םיאור דציכ הארמ
 סוטמה הארנ דציכ - ינשהו סוטמה
 תניינעמ םיטבמ תרקב .הרטמה ךרד
 יטמוטואה טבמה איה רתויב
 יתימא ןמזב רובעל ךל רשפאמה

 .בצמ לכב רתויב הבוטה הנומתה תא לבקתש ךכ טבמל טבממ
 הצורו ביואהמ קחרה אצמנ התאשכ דחוימב הבוט וזה הרקבה
 .םירבחה ינפל ץיושהל

 תונשלו וראתי םיטבמהש םיטרפה תמר תא עובקל רשפא
 םייטיא םיבשחמל ץלמומ .םאתהב קחשמה תוריהמ תא
 לע היהי הז םנמוא .רתויב הכומנה טוריפה תמרב שמתשהל
 .רפתשת קחשמה תוריהמ ךא תיפרגה הגוצתה ןובשח

 הסיטה
 השק ליגרת אוה ,רוטלומיסב וליפא ,ברק סוטמ סיטהל

 ,לכסתמ ,התיחנהו הארמהה ,הסטהה דומילבש ישוקה .דחוימב

 םישאייתמה םיילאיצנטופ םירוטלומיס יסייט הברה עיתרמו
 םיקחשממ לידבהל ,הזה קחשמה .תוקסופ יתלבה תויוקסרתההמ
 תולגתסהה יבלש תא רובעל םישקתמה ולאל רזוע ,םירחא
 רשאמ הלועפ קחשמכ רתוי גהנתמו ,ינחלס /-157ה .םינושארה
 קחשל ידכ תוחנלו אירמהל דומלל ךרוצ ןיא .הסיט המדמכ
 םילקה םיבלשב .ךליבשב תאז השעי יטמוטואה סייטה .קחשמב
 עקרק תורטמ ףוקתלו בייוא יסוטמ ליפהל לכות קחשמה לש-

 לכות ,ןמאתתש רחאל קר .תוחנל וא אירמהל ךרטצתש ילבמ
 ,המישמה רחאל תוחנל דומלל וא החיגל אירמהל תוסנל

 .הסיטה תונורקע תא ריבסמ הכרדהה תרבוחב םלש קרפ
 לולסמ לע םיתחונו םיאירממ דציכו רשיו תיקפוא םיסט דציכ
 םירוטלומיסמ הנוש [-15-ה .םיסוטמ תאשונ לע וא יתשבי

 ראשנ אוה .םירחא
 רשפתמה קחשמ דימת
 תבוטל תואיצמה םע
 קחשל רשפא .האנהה
 תסטהמ תונהילו
 ריוא תוברקמ ,סוטמה
 םג ,תורטמה תפיקתו
 תא תרבע אל םא
 לש עגיימה ךילהתה
 .אלמ סיט סרוק

 לש תושקה תומרב
 .םירותיו ןיא קחשמה
 תעדל ךירצ ןאכ
 תוחנלו אירמהל
 לש רצקה לולסמב
 טוונל ,םיסוטמ תאשונ
 ברקל סנכיהל ,הרטמל
 ומכ םחליהלו ריוא
 לעמש ןבומכ .ךירצש
 תא אוצמל ךירצ לכל
 התוא דימשהלו הנוכנה הרטמה
 התא .תורחא תורטמב עוגפל ילבמ
 ךכ קחשמה תמר תא עובקל לוכי
 עיגהל דחא לכ לוכי הגרדהבש
 .סייא לש דמעמל רבד לש ופוסב

 םעפה הרצי סורפורקימ תרבח
 הלאל םג .החפשמה לכל קחשמ
 עיקשהל ןמזה תא םהל ןיאש
 הלאכל םגו תדלקמ יסייט תויהלב
 .סייט סרוק םייסל םיצור תאז לכבש
 קדה לובגה לע תאצמנש הנכות יהוז
 אל ידכ .קחשמל רוטלומיס ןיבש
 שומיחה רחבמ םייחה תא ךבסל
 החנומ דחא ריוא-ריוא ליטל לבגומ
 ריוא-ריוא ליט ,ינוניב חווטל ם"כמ
 חווטל םודא ארפניא החנומ דחא
 ףסונ ליט ,ריוא תוברקלו רצק
 חתותו תורטמ תפיקתל עקרק-ריוא
 ךרוצ ןיא ךכ .רטמילימ םירשע
 שומיחה תמאתהב שארה תא רובשל
 תרבוחב ףורפיר קיפסמ .הרטמל
 םלוא ,קחשל ליחתהל ידכ הכרדהה
 רשאמ רתוי עיקשהל שי ןיידע
 תאירקב ליגר בשחמ קחשמב
 .תוארוהה

 היח המגוד

 םעט תא םועטל םכל תתל ידכ
 :ונלשמ החיג רואית הנה ,קחשמה
 דדגבב יניערגה רוכה תפיקת
 .רושעכ ינפל העריאש

 אירממ התא המישמה תליחתב
 הנופו ריואה ליח יסיסבמ דחאמ
 לכות הרטמה לא ךרדב .החרזמ
 המכ רחאל .תינדי הסטהב ןמאתהל
 תא הרזחב דימצהל לכות תוקד
 סוטמה תא טווניש יטמוטואה סייטה
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 ברקתי סוטמהשכ .הרטמה לא ךרדב
 תא רחבתו הרטמה תא רתאת דדגבל
 לע עיפות הרטמה .קירבאמה ליט
 קלחב הביקעה המלצמה גצ יבג
 הגוצתב .םירישכמה חול לש ינמיה
 לע לוענ עוביר עיפוי תיליעה
 רשאכ .הביקעה תבית וז .הרטמה
 עובירה הנשי ,הרטמה לא ברקתת
 ותרוצ תא תיליעה הגוצתבש
 תרחבש ליטה ןמז ותואב .הספילאל
 !רגש .רוגישל ןכומו הרטמ לע לוענ
 עגפיו הרטמה רבעל טיישי ליטה
 ריוא ריוא בצמל רובע תעכ .הב
 תא םהילע לענ .ביוא יסוטמ שפחו
 תא תלענש ומכ רדניוודייסה
 היהי סוטמהש עגרב .קירבאמה
 לכות עגפת םא !רגש - חווטב
 וסוטממ חנוצ ביואה סייט תא תוארל
 .התיחנל התיבה רוזח וישכע .רעובה
 אוה ,לולסמל ברקתי סוטמהשכ
 חול לש ינמיה גצב עיפוי
 הדשהמ רצק קחרמב .םירישכמה
 בוש דמצוי יטמוטואה םייטה
 לע תיטמוטוא התיחנ עצבי סוטמהו
 ,לולסמה

 לוקו הקיפרג
 םיקלחה דחא איה הקיפרגה

 .הנכותה לש רתויב םיקזחה
 אתל ץוחמו ךותב םינושה םיטבמה
 סורפורקימ תרבח .םינייוצמ סייטה
 השמתשה ,הנכותה תא הרציש
 ,"קיפרג יד 3 רפוס" תקינכטב
 םיטקייבואו ףונ תגוצת תרשפאמה
 ףונה תגוצת .םידמימ השולשב
 הריהמו המישרמ םיטקייבואהו
 .הסיט תשוחת ררועל דאמ תרזועו

 התיבה םיאיבמ לוקהו הקיפרגה
 תשוחת תא ישיאה בשחמה לא
 הקיפרגה .ברק סוטמ תסטה
 םיוקה תא הגיצמו תקייודמ
 .ביואה יסוטמ תיללצל םיינייפואה
 םיטרפ הברה םיהו עקרקה תורטמל
 יאוות .קייודמ יוהיז םירשפאמה
 םירוזיאב רתוי םיטרופמ ףונה
 תוריזה .םירשגה דילו םיינוריעה
 תיפרגואיג הניחבמ תוקייודמ ןמצע
 םע םוקמב סלטא םע סוטל רשפאו
 .הנכותל תופרוצמה תופמה

 אל המישרמ לוקה תכרעמ
 הארמה ירושיאמ לחה הב שי :תוחפ
 תאירקל דעו החיגה ינפל
 העיגפ רחאל טוונה לש תובהלתהה
 םיוולמ המצע הסיטה תא .הרישי
 סוטמל םיינייפואה עונמה ישער
 תא עומשל רשפא ברקה ןמזב .ןוליס
 תא םג םימעפלו םיליטהו חתותה

 %- כ

 .סוטמה ףוגב ביואה יזגפ תעיגפ

 הנכותה תליבח
 ינש ,סוטמה לש הלעפהה רפס תא הליכמ הנכותה תספוק

 הליבחל .'ץניא 3.5 לש דחא טקסיד וא 'ץניא 5.25 לש םיטקסיד
 לש תופמ ,תדלקמל הלעפה תוארוה סיטרכ - ךרב חול םיפרוצמ
 .ןוכיתה םיהו יסרפה ץרפמה ,םנטאיו ,בול

 לש תירבעב דועית יווילב ,סורפורקימ לש ,רומאכ ,קחשמה
 תפילח תא רוגחל אוה התע תושעל ךילעש לכ .תבשחמ תרבח
 .אירמהלו רשקיהל ,סייטה אתל ספטל ,ץחלה

 םיקסועו ליחתמ תדלקמ םסייטל םידעוימ םעפה םיפיטה
 .םיתחונ דציכ היגוסב

 רתויב םישקה םיליגרתה דחא אוה החוטב התיחנ עוציב
 התיחנל תיטמוטוא התיחנ ןיב רוחבל רשפאמ רוטלומיסה .הסיטב
 רוטלומיסה לש וחבשל .תינדי התיחנ לש רואית םכינפל .תינדי
 דואמ המוד ןאכ תראותמה התיחנה תקינכטש רמאיי הזה
 .םייתימא םיסוטמב התיחנה תקינכטל

 ןוויכב םילולסמה לכ רוטלומיסב :חפועתה תודש הנבמ *
 וא םורדמ עיגמ התאשכ 000 ןוויכב סוטמה תסטה .םורד ןופצ

 עלצב ךתוא רשיית ,סיסבה לומ ןופצמ עיגמ התא רשאכ 0
 םיינש יפ לודג םיסיסבב םילולסמה ךרוא .לולסמה לש תיפוסה
 .רשק 200 לש השיג תוריהמב התיחנל שורדה לולסמה ךרואמ

 סייטה תא דמצה ,יתודידי סיסב רחב :תיטמוטוא התיחנ *
 רשפא ךכ .תחונ סוטמה דציכ הארו החונמב בש ,יטמוטואה
 חולבו תיליעה הגוצתב ןנובתה .תוחנל דציכ ןייוצמ דומלל
 ,הכמנהה רועיש ,ןומזיתה תודוא גשומ לבקל ידכ םירישכמה
 .תיפוסה השיגה תא עצבמ סוטמה הב הרוצהו הריצעה תטיש

 לש ןויצה תדוקנ תא רחב :התיחנה תשיגל תורשייתה *
 ךכ סוטמה תא הנפה .1א5-ה תכדעמב האבה הדוקנכ סיסבה
 תא ןנכת .180 ןוויכב וא 000 ןוויכב היהי סיסבל הסיטה ביתנש
 .מ"ק 50-40 לש חווטב רבכ לולסמה לומ רשי היהתש ךכ השיגה
 .ץלמומ וניא מ"ק םירשעמ תוחפ לש חווטב השיג עצבל ןויסינ
 .תרעצמב חוכ יזוחא םיעבש רחבו תיקפואו הרשי הסיטב סוט
 שמחכ היהי םוטרחה בצמ .רשק 3007-כב בצייתת הסיטה תוריהמ
 בצמל עיגהל הסנ .הסיטה ביתנ ןייצמל לעמ תולעמ עבש דע
 .סיסבהמ מ"ק םירשע דע הביצי הסיט לש

 ינפל מ"ק םירשע : םילגלג תדרוהו חוכ תנטקה *

 תרעצמ רוגס לולסמה
 תוריהמ .זוחא םישימחל
 2307ל ןטקת סוטמה
 תוריהמ רשאכ .רשק
 דרוה ,בצייתת סוטמה
 םא .םילגלגה תא
 ההובג הסיטה תוריהמ
 ירוצעמ אצוה ,ידימ
 עגרב םתוא סנכהו ריוא
 העיגמ תוריהמהש
 .רשק 230-ל

 השיגב הכמנה *
 יתש שי :תיפוסה
 הכמנהל תורוצ
 - הנושארה .התיחנל
 םא .תרעצמ תדרוה
 הרשי הסיטב ביצי תסט
 תוחפ תעכ שי ,תיקפואו
 סוטמהו םיעונמל חוכ
 .תיתגרדה הרוצב ךימני
 .הפקתהה תיוז תנטקה - היינשה
 ולא םינותנב תיקפואו הרשי הסיטב
 תולעמ עבש דע שמחב ףאה בצמ
 הזכ בצמב ףא תדרוה .קפואל לעמ
 .ךימני סוטמהו יוליעה תא ןיטקת
 .לולסמ תליחתל תורישי לולצת לא
 רועישו תורשי םיפנכ רומשל הסנ
 תיפוסה השיגב .עובק הכמנה
 בל םיש .תיבויח הפקתה תיוז היהת
 אוה םא .תורקדזהה ןייצמ תוריהמל
 תוחפ) הסיטה תוריהמל ברקתמ
 ידימ תוחפ םע סט התא (רשק 25-מ
 חתפ .ץוחב ריוא ירוצעמ םע וא חוכ
 התא םא .םירוצעמ סנכה וא תרעצמ
 (רשק 2507-ל לעמ) ידימ רהמ סט
 תנטקהל ריוא ירוצעמ אצוה
 עגרב םתוא סנכהו תוריהמה
 .רשק 2307-ל העיגמ תוריהמהש

 הבוגה דמ :לולסמב העיגנ *
 וב הבוגה והז .התיחנב 0 הארי
 דמ דצב .לולסמב םילגלגה םיעגונ
 תכרעמב ךלש הכמנהה רועיש
 ןייצמ אצמנ תיליעה הגוצתה
 תעגל הסנ .התיחנה תוריהמ
 400 לש הכמנה רועישב לולסמב
 הכמנה רועישב התיחנ .הקדב לגר
 .החוטב דימת איה תוחפ וא הזכ
 החוטבהו הלקה התיחנה תקינכט
 סיטהלו ךימנהל ךישמהל איה רתויב
 עגרב .לולסמל דע סוטמה תא
 ידכ .רוצעו עונמ רוגס ,תעגנש
 רומגל אלו (כי/ תא 5110001  עונמל
 קלחב ףאה תא דרוה ,לולסמה תא
 תא לידגהל ידכ .השיגה לש יפוסה
 ,העיגנה ינפל שממ ,הכמנהה רועיש
 ףאה תא תצק םרהו םירוצעמ אצוה
 .התיחנה תא ךכשל ידכ
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 ןמדירפ רורד תאמ

 לש הנוכמ קחשמ אוה קינזפ
 תרבח .סקלקו סירטט גוסמ ד גדס
 רובע ותוא המגרתש איה 0%
 0054 ,ללכב .תיתיבה תכרעמה
 הבשחמ יקחשמ םוגרתב העודי
 .תויתיב תוכרעמל
 תא םג המגרת הנורחאל
 ךכו ד גזזיס קז סא
 יקחשמ ינש הפיסוה
 םיער אל ללכב הבשחמ
 .הלש םימגרותמה ףסואל

 איה קינזפב הרטמה
 ךסמה תא ןקורל
 םינמוסמה םיעובירמ
 תואלממה תונוש תורוצב
 עצבתמ ךילהתה .םתוא
 תוגוז ףוריצ ידי-לע
 תוהז תורוצ לש
 תריצי תעב תומלענש
 זיזהל לוכי ןקחשה .עגמה
 הנימי עובירה תא
 .הלעמל אל ךא הלאמשו
 לע לעופ הכישמה חוכ
 םתוא ליפמו םיעובירה
 אל םה רשאכ ,הטמל
 םיעוביר ידידלע םיכמתנ
 ילוש ידי-לע וא םירחא
 ןאכל דע .קחשמה חטשמ
 בלשב השעמלו ,טושפ יד לכה
 ,בושחל ךרוצ ןיאש תיליג ןושארה
 שי תואבה תוגרדב ,לבא .טעמכ
 גוסמ תורוצ לש יגוז יא רפסמ
 ףרצל ךרוצ שי ןכלו םייוסמ
 תמייוסמה הרוצה לש תוישילש
 םיעובירה תשולש ןיב עגמהשכ
 ךוביס .תינמז וב עצבתהל ךירצ
 קחשמה יחטש ידי-לע שחרתמ ףסונ
 " השעמלש המ ,ירמגל םידרפומה
 וב תחא היעבמ רתוי רותפל בייחמ
 םיחטשמ שי תוחולהמ קלחב .תינמז
 םה .ךנואמ וא ןזואמ ריצ לע םיענה
 תא ריבעהל ןקחשל םיעייסמ
 .קחשמה ךסמ ךרואל םיעובירה

 חטשמ לע תועיפומ ןיידעש תורוצה רפסמ גצומ ךסמה דצב
 ןבומכו ,'וכו דוקינ ,הגרד ,חולה רפסמ ומכ יללכ עדימ ,קחשמה
 תורשפא תמייק .לזפ לכ רותפל ידכ דומעל םיבייח ובש ןמזה
 .ךסמהמ םיעובירה לכ םימלענ זאש אלא קחשמה תא רוצעל
 אלא ,הלחתההמ ךסמה תא ליחתהל ןתינ ,םותס יובמ לש הרקמב
 .תספאתמ אל ןמזה תלבגמ זאש

 ןרפסמו תויעבה תובכרומ תמר .תומר הנומש שי קינזפב

 ,י| ןץורו 7 ו ו"
 רו

 .שמתשמל תופושח תונושארה תומרה שש .ליבקמב הלוע
 שש תא םימייסמש רחאל קר עיגהל רשפא תופסונה םייתשל
 תישישהו תישימחה תומרל תירשפאה השיגה .תונושארה תומרה
 תוסנל הייטנה ללגב קחשמה לש םייחה ךרואב תצקמב תעגופ
 .םדוק תושקה תויעבה תא רוטפל

 רפסמ םקלחב .םהש יפכמ םיכבוסמ םיארנ םילזפהמ הברה
 םורעל ךירצ םירחאב .ידמל תינעבות ןמז תלבגהו בר תורוצ
 תומרגנ תוירקיעה תויעבה .םיחטש ינש ןיב רשגל ידכ םיעוביר +

 םיקחשמש לככ םלוא .רתוי וא םיעוביר השולש ףוריצמ דימת
 .היעבה לע רבגתהל תורשפאמה תוקינכט םילגמ ,רתוי

 ₪4אגאג םה טיב 167ה תואסריג לש םיתנכתמה
 8 תואסריגל םיחתפמה .תיסחי םינומלאה אט[ סקאז[אא1
 תוצובקמ תחא ,( א \דדסא 507 ₪5 תצובק םה טיב
 הנוכמ יקחשמ םוגרתמ הנבנ ןמוסריפש תובוטה תונכיתה

 יתש .תיבל םיקחשמל םילועמ
 וליפא .הבוט הדובע ושע תוצובקה
 קיטסיו'ג לש םירויא יווילב םירבסה
 אלש המ .תואסריגהמ קלחב םילולכ
 ןה תויתיבה תואסריגב םייק
 םויסב ועיפוהש תויסיסעה תונומתה
 ןהידעלב םג םלוא .הנוכמב ךסמ לכ

 .הלועמ םוגרת והז
 קחשמ אוה קינזפ
 שיו דואמ טושפ
 םכיניבמ ולא יאדו
 םהל המדנש
 קחשמב וקחישש
 טבמב ,ןכאו .המוד
 ריכזמ אוה ןושאר
 לכ וא ןורכיז קחשמ
 שי ובש רחא קחשמ
 ,תומוד תורוצ ףרצל
 םלוא .יאחנש ומכ
 םילזפה תוכזב

 אוה םיירוקמה
 תרוצ עיצמ

 תירוקמ קחשמ
 אל הז ,הנגהמו
 ךופהיש קחשמה
 קירפל ןשקא ןקחש
 ,הבשחמ יקחשמ לש
 םינקחש םלוא
 תויעב םישפחמש
 וב ואצמי ,תושדח

 הבר הדובע וקפסיש םילזפ לש עפש
 .םייניעה ירוחאמש םירופאה םיאתל
 םילימ יתש לש ףוריצ אוה קינזפ
 לזפ :קחשמה תא תוביכרמש
 לכל םייק קחשמה .הקינפו
 .םיליבומה םיישיאה םיבשחמה

 הקיפרג
 לוק
 תוקיחש
 םייח ךרוא
 יללכ ןויצ



 הבשחמה קחשמ אוה הינמפייפ
 ברקתהל חילצהש םייתניב דיחיה
 םוסרפה תניחבמ סירטט לש ותמרל
 לכה ךסב .הכז םהבש םיסרפהו
 לביקש טושפ לזפ קחשמב רבודמ
 ךכ-לכ אוה .תמאב םיהובג םינויצ
 טלמיהל רשפא יאש דע טושפ
 הז לע ובשח אל ךיא" האשילקהמ
 עיפוה המוד ןויערש תמאה ."םדוק
 ןוויכ םלוא ,ולבאיד קחשמב
 לש קחשמ אוה הינמפייפש
 לש קחשמ אוה ולבאידו םליפסקול
 לש ןיטינומה חצינ ,המולע הרבח
 רשקנ הליהה רתכ ןכלו םליפסקול
 .הינמפייפל אקווד

 ביכרהל איה קחשמה תרטמ
 רוניצה .שארמ עבקנ וכרואש רוניצ
 ןקחשהו תמייוסמ הדוקנמ ליחתמ
 .תונוש תורוצב םילילגמ ותוא רצוי
 לילגה תא תוארל ןתינ ךסמה דצב
 דות תאו ךסמה לע עיפויש אבה
 ץרופ ןמז קרפ ירחא .וירחא םילילגה
 קורי לזונ הלחתהה תדוקנמ
 רוניצה יאוותל םאתהב םדקתמש
 ךרואה תא רבוע לזונה םא .רצונש
 הז ,אל םא .בלש םירבוע ,עבקנש
 ליחתתהל ךירצו קחשמה ףוס
 .הלחתהמ

 םילדבההש םיכסמ 36 םנשי
 הלחתהה תדוקנ .םיירעזמ םהיניב
 יעבוכ ומכ םינוש םיצפח ,הנתשמ
 לע םיעיפומ םיידבש תוחתפמו ןגמ
 .יונפה חטשה תא םימצמצמו ךסמה
 תא רבחל שי םימדקתמה םיבלשב
 וכרואשכ) םויסה תדוקנל רוניצה
 .(שורדה ךרואהמ לודג וא הווש
 ילילגמ קלח םינמוסמ ולא תוגרדב
 הליספל םימרוגש םיציחב רוניצה
 ותמירז ןוויכו םכרד םרוז לזונה םא
 םיבלשב ,ןכ ומכ .ץחה ןוויכל ךופה
 לש םינכומ םיקלח םיעיפומ הלא
 .סונוב ןתונ םהב שומישש רוניצה
 םצמטצמ רשאכ הלוע ישוקה תמר
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 ןמדירפ רורד :תאמ

 לכב .ותומדקתה תוריהמ הלועו לזונה תצירפ לש ןמזה חווט
 ראשל ההז וב ןויערה רשא סונוב ךסמ עיפומ תוגרד עברא
 אלא ,רשפאה לככ ךורא רוניצ תוגבל ךירצ :קחשמב תונויערה
 ךירצו ךסמה שארמ םילפונ םה .הנוש םילילגה לש רוביחהש
 הלחתהה תדוקנמ ץרופ לזונהשכ .ינשה לע דחא םמירעהל
 ,רבוע אוה ובש לילג לכ לע סונוב תודוקנ םילבקמ

 רובע .םימדקתמ םינקתשלו םיליחתמ םינקחשל יונב קחשמה
 ינשב טולשל םיכירצ םה ובש דחוימ קחשמ חתופ םימדקתמה
 ינשל היצפוא םג תמייק קחשמב .תינמז וב םילילג תורות
 תרוש םע דחא-לכ ,ךסמ ותוא לע תינמז וב קחשל םינקחש
 קחשממ הנהמ רתוי הברה שרדנה הלועפה ףותיש .ולש םילילגה
 ינשהו הנוב דחא ןקחששכ קחשל תוסנל ףיכשכ דוחיב ליגר
 .סרוה

 תכרעמ תמייק ,קחשמה תא תמייסמ תחא הליספש תורמל
 םינורחאה םיכסמה תעברא ץבוקמ ליחתהל תרשפאמש תואמסיס
 תוכרעמב רקיעב לבוקמו עודי יעצמא והז .ןקחשה עיגה םהילא
 אוה יכ רתוי הובג רגתאה ןאכש אלא .תויתיבה ואידיוה יקחשמ
 תכרעמש היעבה .םיכסמ רתויש המל עיגהל ןקחשה תא ץלאמ
 הקיסומ התיה םא ילוא .הנהמ אלו שבי יעצמא אוה תואמסיס
 תואמסיסה תכרעמ .המידק ןברדיש המ היה םיפי םירויצ וא הפי
 לא הריתח לש השוחת ןיאש הדבועה לע תופחל הלוכי הניא
 לבא ,העירפמ אל וז הדבוע סירטטב .תיתימאו תיפוס הרטמ
 תלוכי תא ןיא הינמפייפל
 .סירטטל שיש ךסמה תקבדה

 ןיבל יניב רשק לכ
 ךרדב םייתסמ תוברברש
 .יארונ ןופטישב ללכ
 הזה רשקה םייתסה םעפה
 אל דוע לכ החלצהב אקווד
 .החמומה תמרב יתקחיש
 יתחלצה הליגרה המרב
 לע הפי רבגתהל
 םדקתהלו תולשכמה
 רוביחב ןוצר עיבשמ בצקב
 יתדמל .הזל הז םילילגה
 רדסב םילילגה תא ביצהל
 ףצרה תגשהל דע םייוסמ
 ,החמומה תמר םג .שורדה
 | ישוקל ובעמ
 אל ,יביטקייבואה
 ,ללכב .יבל תא הטיטרה
 םינויצה תורמל יכ הארנ
 קחשמה הכז םהל םיהובגה
 אל אוה םינושה םיניזגמב
 תורמל.קילדמ קחשמ
 םתוא לש תונימאה
 םה יכ הארנ םיניזגמ

 חווה ומ

 וזירפהו ינשה ירחא דחא ופחסנ
 אוה הינמפייפ .םהיתוכרעהב
 לילצו הקיפרג םע הבשחמ קחשמ
 הנהמו טושפ אוה .םייסיסב
 תונויסינ המכ רחאל םלוא ,הלחתהב
 ידימ םימוד םיבלשה .ןינע םידבאמ
 אל החמומה תמרו ינשל דחא
 .תכעודה תובהלתהה תא הליצמ
 .דבלב רצק חווטל קחשמ - רוציקב

 הקיפרג

 לוק

 תוקיחש
 יללכ ןויצ

 הר א ל%

 לרוגו <
 ביבחה גולואיכראה

 עסמל אצוי סנו'ג הנאידניא
 םעפה ,ףסונ תואקתפרה
 הדובאה תשביה לש הייוליגל
 סיטנלטא

 םיטרסה תרבח ,םליפסקול
 תוינרצימ תחא םג איה ,תידובילוהה
 תא .םלועב הלודגה בשחמה יקחשמ
 איה םיקחשמה בור
 םיטרס לע תססבמ
 תא םג ךכ ,הרציש
 סנו'ג הנאידניא יקחשמ
 םעפה .םימדוקה
 רצוי סנו'ג הנאידניא
 :הרבחב אטוז ךפהמ
 קחשמ אצוי םדוק
 ,ךכדרחא קרו בשחמה
 ףסונ טרס אציי ,ילוא
 אשונב קוסעיש ,הרדסב
 .קחשמב הלעוהש

 סנו'ג הנאידניא
 רומא סיטנלטאה לרוגו
 םיקחשמה דחא תויהל
 אוה .םעפ יא ואציש םיבכרומה
 םאתהב תחתפתמש הלילע ליכמ
 ונתינ ןקחשלו .ןקחשה לש ויכלהמל
 ומצעל ןווגל ידכ תויורשפא שולש
 לזפה תטישב דובעל .קחשמה תא
 םיעיגמש דע םיקלח םיפרצמ הבש
 תויומדה לע ךמתסהל ,ןורתיפל
 ףוסל עיגהל ןתועצמאבו קחשמבש
 לכב .םיינשה תא בלשלו תוסנל וא
 ,םליפסקולב םישיגדמ ,הרקמ
 םינפואב קחשמב קחשל היהי רשפא
 עיגהל םיעצמאה םג ךכו .םינוש
 םתס ונתינ אל קחשמב .ןורתיפל
 לומעל ךירצ .םיסונוב וא םיזמר
 ,דחא םוקמב .םדקתהל ידכ השק
 ותועצמאב חרופ רודכ ולתש ,לשמל
 דומלל ךירצ םלוא ,םדקתהל רשפא
 קר ותוא עינהל רשפא יכ וסיטהל
 שי רחא םוקמב .הטמל וא הלעמל
 םלוא ,רזעיהל רשפא הבש ,תללוצ
 .הב גוהנל םידמולש רחאל קר

 סנו'ג הנאידניא
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 סיטנלטאה
 ,תואיצמו ןוימיד לש טלחהב ןיינעמ בוליש אוה קחשמה

 יוליג - הלילעה םצע .הרדסבש םיטרסה ומכ ,תודבועו ןירותסמ
 תניינעמו תירותסמ ,המדאה ינפ לעמ המלענש ,הקיתע תשבי
 םיזמר שפחל ךירצ הדובאה תשביה תא תולגל ידכ .המצעשכל
 תומד אוה ידניא םג .םלועה יבחרב רותסמ תומוקמב םיאבחומה
 תוגהנתהה תרוצב תידוחיי ,ינוציחה הארמב תינוגסס .תדחוימ
 ונל רכומ רבכש הזכ אל ,שדח ידניא ונאצמה קחשמל" .הלש
 .קחשמה תא רציש שיאה ,דוורב לאה רפסמ "םיטרסה תרדסמ

 רדח הזיאב ידניא תא םיאור הבש הנומתב ליחתמ קחשמה
 שי ובש ,ירותסמ
 לודג .ןהלוש
 ידניא .תוגרדמו
 ןחלושל ביבסמ ךלוה
 הלעמב הלועו
 הלילעה .תוגרדמה
 המכב תשחרתמ
 תיבב :תומוקמ
 תללוצב ,ירותסמה
 .ריעה יבחרבו
 ידניא אוה ןקחשה
 תועצמאב םדקתמה
 ףסוא אוהש םימצע
 .הלילעה ךרואל

 ה קיפרגה
 הבוט קחשמב

 תומוקמהו םיהכ םיעבצה .הלילעה ןכותל תמאתומ איהו דחוימב
 תשרפ תא רותפל הסנמו םוקמל םוקממ רבוע ידניא .םילפא
 ,הנשכ ךשמב ודבע קחשמה לע .הקיתעה תשביה לש התומלעיה
 השולשו םינתינכות השולש ,םירייצ העשת ,בחרומ תווצב
 לאה .ןיינע תוררועמ טלחהב ןהו םיאור תואצותה תא .םיאקיסומ
 םינשב קר" :ומצע לע םילימ המכ בדנמ קחשמה תא רציש דוורב
 ידכ קיפסמ יתוא ןיינעל בשחמה יקחשמ וליחתה תונורחאה
 םינש ששכ ינפל הלחה וזה הבהאה תשרפ .הריירק םהמ תושעל
 םיטרסב ידוחיי עדי ,לפא יבשחמ רובע ללח קחשמ יתבתכשכ

 םה תונכיתבו םירייוצמ
 דמעומל יתוא וכפהש
 רובע  ףדעומה
 רוצייל םליפסקול
 ".סנו'ג הנאידניא
 רבח םג אוהש הדבועה
 ילוא סקול 'גדו'ג לש
 .ןיינעל הפיסוה

 רומאכש ,קחשמה
 ונילא עיגהל דיתע
 יגוס לכל דעוימ ,בורקב
 םינועבצה םיכסמה

 אוה ףסונב .חישק קסיד ךירצמו
 .הקיסומה יסיטרכ יגוס לכב ךמות

 תורבוחו היזיולט תרדס
 טקימוק

 דפסמ סנו'ג הנאידניאש תורמל
 אוה ,עונלוק טרסכ אצי אל עברא
 ידניא - היזיולט תרדסל ךופהי
 רואל בורקב ואציי ףסונב .ריעצה
 .ידניא אוה ןרוביגש סקימוק תורבוח
 רותפל וכרטצי אל וללה תורבוחב
 ,םיזמרב שמתשהל אל םג הקתפרה
 הרדס היהת וז .םיקירטו םיפיט
 ללש רובעי ידניא הבש תעשעשמ
 .תואקתפרה

 תקפהל תדחוימ הקינכט
 םילילצו תולוק

 םיקחשמ לע הדובעה ךלהמב
 הלגתה ,םליפסקול לש םימדוק
 תוידוחיי תוטיש חתפל ךרוצה
 .םיקחשמב םילילצ תקפהל
 תא חתפל החילצה םליפסקול
 תרשפאמה לוק תטיש 8
 השיגב קחשמב םילילצב לפטל
 ישאר אוה םשה .תיביטקארטניא
 [אדםא \6ך71/ת לש תובית
 אשפו6 גאפ פסעאפע
 תא םימיאתמ וז הטישב 5
 .ךסמה לע שחרתמש המל םילילצה
 םאתהב םיקפומ םישדח םילילצ
 הטישה תא .קחשמב םייונישל
 אלו םילילצל קר םיאתהל רשפא
 הליעפהל רשפא יאש ךכ ,תולוקל
 םיגולונומב וא םיגולאידב
 הטישה .קחשמב םישחרתמש
 המרל עיגהל תרשפאמ השדחה
 .םילילצה תוכיא לש דחוימב ההובג
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 תרבח לש בשחמ קחשמ םלועל חיגהל דמוע שדוהה
 תיאקירמאה היפאמה תחפשמב קוסעיש ,1.5

 ויהש םיטרסה תשולש לש בוליש היהי טקטידה לע .תמסרופמה
 טרסה .םירודכ תבוקנ הירוטסיה לש הנש םינומשו ,אשונב
 תרשרשב דימ הכזו 1972-ב םינרקאל אצי הרדיסב ןושארה
 תשולש וכז םיכסמה לע תואקדנס תונש 19 ךשמב .םיסרפ
 םג ףוסבל הליבוה וזה החלצהה .רקסוא יסרפ 12-ב םיטרסה
 תויומדה לש בלה בוט לע העיפשה אל םלוא ,בשחמ קחשמל

 תוער ןה קחשמב .וב תופתתשמה
 אוה םלוכמ םש בוטש ימו .תמאב
 םידליו םישנ לע ןגמה קדנסה אקווד
 הברה הברה ףעפע דינהל ילב חצורו
 םה םירטסגנגהש ןוויכמו ,םירטסגנג
 לכה תושעל םיסנמו ,תמאב םיער

 ,הנואילרוק תחפשמב עוגפל ידכ
 תממדב םהישעמ לע דובעל רוסא
 קבאמל הזה קחשמה ךפוה ךכ .ירי

 םיער םינורחאהשכ םיערב ער לש
 .בוט ער אוה קדנסה ןכלו רתוי
 ,בשחמ יקחשמב ?ילסקודרפ עמשנ

 .ירשפא הז םג ,םייחב ומכ

 הארנ אל ,םיכסמה ימוליצ יפל
 יבכוכ תא קחשמב תוהזל ולכותש
 לא ,ודנרב ןולרמ - םיטרסה
 טרבור וא ןוטיק ןאיד ,וני'צאפ
 תומד אוה קדנסה קחשמב .ורינ-הד
 םשג ליעמ הטועה ,ההוזמ יתלב
 עבוכ תשבוחו יסופיט יאקירמא
 .דבל

 לע ךשמנ עטק לכשכ קדנסה לש וייח יעטקמ יונב קחשמה
 םג םיריכמ ונאש הזכ ,ליגר תוירי קחשמ אוהו םינש רשע ינפ
 קלחב תוברקה לכ תא רובעל םימייסמשכ .םירחא םיקחשמב
 .אבה עטקל רובעל םילוכי זא קר ,דחא

 יבחרבש םירבה דחאב דחוימב םילא ברקב ליחתמ קחשמה
 אלל םירויו םירטסגנג המכ םיחיגמ קפלדה ירוחאמ .קרוידוינ
 .הנואילרוק-ןודב עוגפל ידכ הנחבא

 דוע,סאגוודסאלל םשמ קחרה ונתוא תחקול האבה הדוזיפאה
 םייבויח םיסופיטל קר תרתומ הילא הסינכה תושרש ,"הבוט" ריע
 ילוא ,תורשפאה ונל תנתינ םש .ונרוביג תמגודכ דחוימב
 קלחמ לחה .וניזקל סנכיהל ,ריעצה ונליג ףרחו ונייחב הנושארל
 םילפא םיסופיט ןיב םיכרענ יריה תוברק קחשמה לש הז
 ידכ תותלדו תונולחמ םיחיגמו ,תורוחש תוינוכמב םיעסונש
 .תעבגמה שבוחב עוגפל

 םירודכה יכסמל דעבמ םייחב וכרד תא סלפמ ומצע קדנסה
 אשונ אוה .הניפל רבעמ םיברואה םיביואל רבעמו וילע םיכתינה
 ,רתוי ינלטק קשנ ילכב םידייוצמ ויברוקמ .חדקא ומיע
 .עלקמ-תת ללכ-ךרדב

 חטממ טלמיהלו םימצע ףוסאל ,גורהל ךירצ קחשמה ךלהמב
 קחשמה תא תנכתל ולחהשכ .ןקחשה רבעל הנפומש תויריה
 .םיערה תא וא רוביגה תא תימהל לכוי דחא רודכש התיה הרטמה
 הסריגה התנוש ,דימ םייתסמ קחשמה היה זאש ררבתהשמ ,םלוא
 לע ץורל םיפתתשמה םילוכי ךכ .דואמ םייוסמ תוירי חטמל
 .דורשלו םיקרושה םייודכה ןיב ךסמה

 .תומר תת המכ הליכמ המר לכשכ בטיה תנכותמ קחשמה
 ,םיניינבל סנכיהל ךירצ ,תרחאל תחא המר תתמ רובעל ידכ
 .רותסימ תומוקממ םיחיגמש םיער םישנרב םע םש דדומתהלו

 הז םוחתב םיעצבמה יריכב קלח וחקל קחשמה תריציב
 דמע םשארב .הנש טעמכ קחשמה לע ודבעש, תירבה- תוצראב
 ,םלוא .תואקתפרה קחשמ היהי הזש וטילחה הליחתב .טנסניו קינ
 תפרצבש ןיפלד תרבחב םגש יאקירמאה תווצל ררבתהשמ
 קחשמה הנוש ,ההז ואשונש תואקתפרה קחשמ לע םידבוע
 םיעטקב קדנסה תא םיוולמ ובש ,תוירי קחשמל יאקירמאה
 םישימחה תונש ,קרויהוינב 19407מ לחה וייח לש םינוש
 לש ימאימ ,םישישה תונשב הכיפהה ךלהמב הבוק ,סאגוו-סאלב
 .הלא ונימיל דעו םיעבשה תונש

 ₪15 00012 תרבח התנפ קחשמה ןונכיתב לחוהש ינפל
 תקפה תא הרשיא הרבחה .טנומאראפ תרבח םיטרסה תינרציל

 600 זז

 לש םי הליטה םלוא ,קחשמה
 תולבגהה תחא .םירצויה לַע תולבגה
 קיתעהל רוסאש ,לשמל ,התיה

 .טרסה לש הניצס ףא קחשמל
 ךרוצ שיש התיה תרחא הלבגה
 םיטרסה תרבח רושיא תא שקבל

 תילי
 י
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 וארהשכ .קחשמה לש טירסתל
 םה קחשמה דלש תא טנומארפל
 הנכותה תיב .ידימ םילא אוהש ונעט

 תתנכותמה הסריגה תא ןדעל ץלאנ
 תואיצמהמ הקחרתה איהש תורמל
 .טרסב הגצוהש

 םילגלגתמ םיכסמ קחשמב
 יכסמל דעוימ אוהו ,הלועמ הקיפרגו
 יסיטרכב ךמות אוה .ו/07ו 04
 הסריג .בילדאו דנלור לש לוק
 הלא םימיב תדבועמ תפסונ
 .הגס תכרעמל
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 הגימאה תניפ לש המש והז

 לש בוליש אוה המש .ונלש השדחה
 םירבח יוניכהו הגימא - בשחמה םש
 בירי אוה הניפה בתוכ .תידרפסב
 םיבשחמ תונח לעב ,ןושחנ
 הגימאל החמומ ,ןורשה-תמרב

 רו התו וכ

 ךפהו הנשכ ינפל רואל אצי דנופ סמיי'ג
 שלב לע קחשמ והז .שממ לש ןחלופל
 יח אוה הב הציבה תא ליצהל ךירצש עדרפצ
 .םדאה ידי השעמ םייגולוקא תונוסאמ

 סמיי'גל ךשמה ןיעמ אוהש ,שדח קחשמ
 בוליש איהש תומד ובש ,דוקובור אוה דנופ
 ומכ בחרתהל לגוסמ דוקובור .הנוכמו גד לש
 לגוסמו ,יריה רותפכ לע םיצחול רשאכ וירמ
 ךרד שי .הלעמ יפלכ ךסמה הצקל דע לודגל
 ריאשא התוא ךא ,הנתשמ אוה הבש תפסונ
 ןתינש םכל רמוא זמרכ .דבל תולגל םכל
 .םש שי המ תולגל ידכ אבה ךסמל ץיצהל

 תשורח-תיבב שחרתמ קחשמה
 .םיערה דגנ םחלנ דוקובור םש םיעוצעצל
 םימייקשכ דוחייב ,ךכ-לכ אל ?לק עמשנ
 .חצנל ךירצ םלוכבו תשורח-יתב הרשע

 םיערה תא לסחמ אוה .הרוי וניא דוקובור
 !תוריהז ,ךא .םשאר לע הציפק ידי-לע
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 םישדח םיקחשמ 8 םישדח םיקחשמ 8 םישדח

 ןכל .וחוכ תא ובאשי םהו הנוכנ אל הציפק
 בר חוכ ול וקינעיש םיבכוכ ףוסאל וילע
 .רתוי

 הגמ תכרעמל םג בורקב אציי דוקובור
 תונותיעב הוושומ אוה .הגס לש ביירד
 אציש ,דופיקה קינוס קחשמל תיעוצקמה
 .םטסיס רטסמלו ביירד הגמל

 םיהובג םינויצ התע דע לביק דוקובור
 60אוקדתא אאא ןוחריה .דחוימב
 .93 ללוכ ןויצ ול קינעה ממס 5
 ןויצ ול קינעה ג\אוז63 קסואםא ןותיעה
 תודוקנ 934 ול קינעה 07(7₪8ו 87 ללוכ
 דוקובור" יכ וילע רמאנ םג םש ,1000 ךותמ
 אוהו םיבשחמה ילעב וכיח ול קחשמה אוה
 ".וירמ םיחאל יניצר הרחתממ רתוי

 םיכסמ םיעבשכ שי דוקובורב
 .םיקימיג תורשעו םיטירפ יפלא ,םילגלגתמ
 ומצע םיאתמ לוקה םגו הלועמ הקיפרגה
 .ךסמה לע שחרתמל בטיה

 .ל"וחב םיישדוחכ ינפל אצי קחשמה
 רבכ םויה .ומדה ץראל עיגה שדוחכ רחאל
 .קחשמה תא גישהל ןתינ

 לע הגימאל קר םייתניב אצי דוקובור
 ךרדכ ,ליכמ אוה .םוינילימ תרבח ידי
 .דחא טקסיד קר ,הגימאה

 תויומדה ובש תמאב ינוקרד קחשמ
 לש ,ןטקה ךסמה לע ורצונש רתויב תולודגה
 לסחל רומאש טובור התא .ןבומכ ,םינוקרד
 םיסונובה תא ףוסאלו םינוקרדה תא
 .םצוציפמ םירצונש

 טושפה ןויערה לעב ,קחשמה ירוחאמ
 אבצה :ןיינעמ רופיס רתתסמ ,הרואכל
 קשנה ילכ ,וחוכ .רתויב בוטה היה יתוכלמה
 ךירדמה .לכ יפב ועדונ ,וימחול תרובגו ולש
 החמומ היה אוה .םלוכמ בוטה היה אבצה לש
 עריא דחא םוי .דואמ ןמוימו קשנה ילכ לכל
 קשנ ןחבש תעב הנואתב עגפנ אוה .ןוסאה
 הירפמיאהו םייחב רתונ אוה ולזמל .שדח
 תניירושמ הפילח וביבס תונבל הטילחה
 קשנה ילכ תא הליכמה ,וילע ןגתש
 טובורה רוביגה רצונ ךכ .רתויב םימדקתמה
 ךתטילש תחת - קחשמה תא לעפתמה
 .ןבומכ

 לבוס ךא תממהמ הקיפרג לעב קחשמה
 תויורשפא הברה ןיא .תויורשפאב רוסחממ
 לכב שמתשהל וא םינוויכ ינימ לכל תונפל
 "זבזוב" ךסמה לע םוקמה בור .קשנ ילכ ינימ
 לכב .ךסמה לעש תולודגה תויומדה לשב
 .תוסנל ץלמומ תאז
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 לודג ןמיא םינשב תואמ ינפל
 תויהל רשכומ רוחב ןפי לש םיארומסה
 שרויה לש וביל ץמואו ותונמוימ ,וחוכ .ושרוי
 ריבעהל טילחה םיארומסה לודג .םירידנ ויה
 ...רבעמש תוחוכה תא םג ול

 ,םימסקה .םימי םתוא ויה םירזומ םימי
 ומכ לכה לע וביעה ןירותסמהו םיפשכה
 שמשה ץרא לע םילטומה םילודג םיללצ
 ...הלועה
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 ץראה תא שובכל הצרש עשר םסוק
 לודג תא גורהל םדמ בוקע ברקב חילצה
 ךא ושרוי תא גורהל םג הצר אוה .םיארומסה
 םידחוימ תוחוכ םתואב שמתשהל חילצה הז
 האמה לא המידק קנזלו ,וילא ורבעוהש
 ,ךירדמ אלל וישכע ,ריעצה יארומסה .21-ה
 .דיתעה ךות לא עשרה םסוקה רחא בקוע
 וכירדמו ורומ תמקנ תא םוקנל ךירצ אוה
 .לוגדה

 םישדח םיקחשמ 86 םישדח םיקחשמ 8 םישדח םיקחשמ 8 םישדח

 קחשמ אוה ןושארה יארומסה
 סיסב לע חתופש קחשמ ,רמולכ ,המרופטלפ
 תולגל רשפא ךכל יא .םירחא םיקחשמ
 םהב תלקתנ רבכש םיטנמלא קחשמב
 .םימדוק םיקחשמב

 התא .ןושארה ה'גנינה אוה התא קחשמב
 םלוא ,תופושח םיידיב קחשמה תא ליחתמ
 קשנ ילכ ךל ולגתי תוינש רשעכ ירחא רבכ
 יאדכ קחשל ליחתתש ינפל .ןויגיפו ברח ומכ
 ופיקתי םינושאר .קשנה ילכ םע ןמאתתש
 יאדכ חוכ רובצל ידכ .םיפלטעה ךתוא
 שי .ךל ודעונ םיחופתה םע םילסה .לכאתש
 תולגל ךרטצת םתוא םלוא ,םימסק םג
 ...ךמצעב

 ןוקיבור
 ,םעפה קסועש המרופטלפ קחשמ דוע

 תיללחמ דרויש םחול התא .קוחרה רבעב

 לסחל ךילע .םינש ינוילימ ינפל ונמלועל
 השדחה תימדתה תורמלש ,םירואזוניד
 היזיולטב םידמולמ ידי-לע םהל הרצונש
 ןיידע ,ןואיזומב םירואזונידה תכורעתבו
 .תמאב םיער ויה םהש םיתנכתמה םיבשוח
 ררפ

 .םיהדמ קחשמה לש יפרגה רשועה

 .הפי ףונו קשנ ילכ ןומה ,םירואזוניד ןווגימ

 .תובר האנה תועש חיטבמו דמחנ קחשמה
 תונלבס ךירצו השק יד םג אוהש ןייצל ךירצ
 .וליבשב תירואזוניד

 זהר עי'א 9

 םלי לו למ נ

 ,ןושארה קחשמה .הזכ רבד שי .ןכ
 חור בשמ סינכה יכ םילג רצי ,םילולמנה
 בישוה החלצהה לג .םיקחשמה םלועל ןנער

+ 
 \ר | / 0 . ₪

 | : ג . 4

. 0 - 

' 

 שדח קחשמ לע הדובעל םיתנכתמה תא
 הסריגב .םילולמנ דוע אל יוה :םשב הכזש
 םיליכמה םישדח םיכסמ האמ היינשה
 .תושדח תוניגנמו טלחהב תללמנמ הקיפרג

 :תואסריג יתשב הילגנאב אצי קחשמה
 תועצמאב וליעפהל תרשפאמה תחאה
 היינשהו ,1 'סמ םילולמנ לש טקסידה
 תא וליג התע קרש הלאכל תדעוימ
 טקסידה אלל ליעפהל ןתינ התואו םילולמנה
 .ןושארה

 לחה ,םיאליגה לכ ינבל םיאתמ קחשמה
 תושישק תותבסל דעו שש ינב םידלימ
 יכ קחשמה לע ביחרהל המ ןיא .דחוימב
 ירהו םירבסהב םכתא ללמאנ קרש הארנ
 ...הללאי זא .םכתא ללמנל קר םיצור ונחנא
 !התוא וללמנ
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 תיתטישט ללכ אוחו6שחשס תכרעמ י ו! דח

 (מ"עמ ללוכ) ח"ש 560.- לש ריחמב (םטסיט יטלומ)

 חדקא + (םטסיס יטלומ) תיתטיוע ללכ אוחופחשס תכרעמ
 (מ"עמ ללוכ) ח"ע 670.- לש ריחמב |
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 וועיגה !ועיגה !ועיגה
 :םהיניב ודנטנינל םיועדח םיקחטנמ 4
 דסק 560768, (!ו!55וסה !חוקס6!5510, 5ח8א5'6 6/6
 דזּבסא 8 [-ו0!6 !!, סוחע [וּהזזע, דוחוס !.סז6, !זסח שס,
 63קזהוה 5אעהה/א, דח6 !\!3131 6סחפוקוזּבסְצ, 6! 6סס וו
 ךח6 0ע6חז1טז65 01 38ץץסט ₪וווְץ

 תורחבומה םיבעחחמהו םיעוצעצה חויונחב גישהל
 03 570 2646 :לט קרב ינב 13 תרנכ מ"עב (1990) תויונכוס הרטנ קווטנמו ןאובי

 החפשמ .ונלצא םה וישכע
 ,תיסופיט ךכ-לכ אל תיאקירמא
 לש ולוחכמ ירפ םה הירבחש
 איצמהש שיאה ,גנינורג טאמ
 שי .םתוא רייצמ םג זאמו ,םתוא
 תוועש תוטלוב םייניע םהל
 תונטק םיינזואו תודמוע
 תרוצ םג םהל שי .תוקבדומו
 ,לבא .תצקמב תערפומ תוגהנתה
 םלוכל םימרוג םה לכל לעמ
 .םתוא בוהאל

 :תושפנ שמח החפשמב
 םשב עודיה ,יי'ג ואימולוטרב
 .הלילעה זכרמ אוה ,טרב רוציקה
 תא בהואש 'ד התיכ דימלת
 רפסה-תיב
 בורש ומכ
 ם יד ליה
 .ותוא םיבהוא
 ריהצמ טרב
 אוהש יולגב
 תכלל "בהוא"
 יכ רפסה תיבל
 הביטנרטלאה
 ךבתסמ טרב .דובעל תכלל איה
 םימויא םיבצמ ינימ לכב דימת
 ,בר לכש ללגב אקווד ואל ,ידמל
 עוגר יפוא וא הקימעמ הבשחמ
 בבוש ךכ-לכ אוה השעמל .דחוימב
 סדנוק ישעמ איצממ אוה דימתש
 תופורטסטקל דע םיכבתסמש
 אוה .טעמכ ימלוע הדימ-הנקב
 קרשכש ,שממ יעוצקמ ןבצעמ
 תדמוע הנהש םיעדוי ותוא םיאור
 ומיאשכ .תיארונ הרצ וזיא שחרתהל
 קר וילע ,וישעממ דחאב תלקתנ
 .העורז תחנ דחפמ ןוראב אבחתהל
 דחא אוה םג ,דימת ינבצעה ויבא
 .הזה ךלהמה ןוסאה לש תונברוקה
 הרובחתה ילכ תא "חכש" אוה םעפ
 ,רדחה זכרמב ,דרובטייקסה - ולש
 בכשל ץלאנו וילע קילחה באהו
 תרחא םעפב .קתושמ יצח הטימב
 .עונלוקה םלואב שער הזכ םיקה אוה
 יץנילל הרטמל ךפהש דע ימוקמה
 ליטה תרחא םעפ .םיפוצה לכ לש
 רפסה תיב לש םיתורישל הצצפ
 לש ומיא םהילע הבשישכ קוידב
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 .תכלהמ םיצרש תפוק - רוציקב .רוקיבל העיגהש להנמה
 ידמל תראופמ רעיש תמערב תנייפואמ ,טרב לש ומיא 'זראמ

 ךכ-לכ השאר לעש המירעה .הילטיאבש הזיפ לדגמ תא הריכזמה
 אלל ףוקשמל תחתמ רובעל הל תרשפאמ הניאו טעמכש ,ההובג +

 אוה ירקיעה הקוסיע .ידמל "הקוסע" תרבג איה 'זראמ .הלקת
 העוגר אמא איה 'זראמ .יתנוכשה תוינקה זכרמב תוינק תכירע =

 ןב הל שיש תורמלו ינבצע דוציל האושנ איהש תורמל .ידמל
 תעדל דימת אל הל םרוגש המ ,היניינעב הקוסע איה ,ערפומ
 הסנמ איה אמא לכ ומכ לבא .תיבב הלצא שחרתמ המ קוידב
 רתיב םייחה תא רובעל םהל רוזעלו החפשמה ינב ןיב רשפל
 .תולק

 חלוגמ אלה באה אוה רמוה
 לע תורעש שולש לעב ,רידת
 חוכה תנחתב דבועש ,שארה
 רמוה .םיכעכ לע עגושמו תימוקמה
 ולצא "םירוט"הו ללכ-ךרדב ינבצע
 טרבשכ תופסונ תועש םידבוע
 בהוא רמוה .וילולעתמ דחא עצבמ
 הקיסומל בישקהל ,תרודכ קחשל
 יכ הארנ השעמל .הפק תותשלו
 ןה רתויב וילע ביבחה רבדה
 םוקמב תופוכתה הפקה תוקספה
 .ביבח סופיט וניא רמוה .ותדובע
 תדהאל הכוז וניא יכ הארנ ,השעמל
 ותשא תכימת תא איצוהל ,להקה
 ,הנמאנה

 ,תוחאה ,הסיל
 תיטנגיליטניאה
 איה ,םלוכ ןיבמ
 לבא ,'ב התיכב קר
 ןגנל רבכ תעדוי
 הסיל .ןופוסקסב
 םישוח תלעב
 :דחוימב םידדוחמ
 טרבש םעפ לכב

 תעדוי איה ,סדנוק השעמ השוע
 וילא ףרטצהל הל יאדכ םאב שוחל
 תבהוא הסיל .םירוהל ץורל וא
 הרזעל קוקז אוהשכו טרבל רוזעל
 ,הילע ךומסל רשפאש עדוי אוה
 .תצק

 טרס שי ,הנטקה תוחאה ,יגמל
 ןיא יגמל .הפב ץצומו שארה לע
 היה רשפאו ,שממ יביטקא דיקפת
 ,הרדיסל טושיקכ קר הרידגהל
 רתוי ילוא השיחממ התיה אלמליא
 :תינוספמיסה הריואה תא םלוכמ
 לברס ןמ ,דבלב דחא דגב יגמל
 לכ תשבול איה ותוא ,תלכת עבצב
 ןיא .לודגל הכירצ איה ותיאו ןמזה
 תודימ המכב הילע לודג אוהש אלפ
 הירחא תוכרשנ ולש תוילגרהו
 ,ללכב .הפצרה לע תלחוז איהשכ
 שוגפל רשפא הרדיסה יקרפב לכב
 תלחוז וא 'זראמ לש םיידיה לע הב
 ,הגה העימשמ אל איה .הפצרה לע
 םיעגרב םימר הציצמ תולוק איצוהל
 .ןוצר תועיבש רסוח לש
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 עיפומ וניא אוה .בלכה םג ונשיו
 ,הרדיסה לש םינושארה םיקרפב
 בלכ והז .ךשמהב הלגתי אוה םלוא
 יא תרחא ,דחוימ ינוספמיס ןזמ
 החפשמל לגתסה דציכ ןיבהל רשפא
 .וזה תיאקירמאה

 .טרב אוה ,םלוכמ לודגה ,בכוכה
 תוטלוב םייניע ול שיש תורמלו
 ףשא אוהש תורמל ,דמוע רעישו
 תא רמוא דימת אלו סדנוקה ישעמ
 החפשמ שי וביבסמש תורמל ,תמאה
 ,הז לכ תורמל ,ןיטולחל "הליגר"
 ותומד .בכוכ אוה ,ללגב ילואו
 ,היזיולט יכסמ לע תססונתמ
 ךפה אוה .תורבחמו םיקית ,תוצלוח
 הרחתהו םיאקירמאה לש םביבחל
 תחפשטמב
 לע יבסוק
 4 יזוחא גוריד
 ;ההמההטההמ םג .הייפצה
 [[/ הפורויאב
 ותוא םיבהוא
 התעו ,דחוימב
 בככמ אוה
 קר אל .ונלצא
 ךסמ לע
 .בשחמה ךסמ לע םג היזיולטה

 ירפ איה ןוספמיס תחפשמ
 יטרס ןרצי לש ונוימדו ותריצי
 דבועה ,גנינורג טאמ ,השפנה
 .םירשעה האמה סקופ תרבחב
 ומצעל ראת אל יאדו ונוימידב
 ,וללה "םייתרגיש"ה םירוציהש
 ויהי ,סומלוק ףנהב טברישש
 וכרד תא לחה אוה .םיבכוכ
 ןותיעב חילש רענכ דובילוהב
 בתוכ היה יאנפה תועשב .ימוקמ
 ראת םהב ,וירבח לא םיבתכמ
 םיעוריאו םיבצמ תרדיס סקימוקב
 וליג ןותיעב .הלודגה ריעב וייחמ
 םיכירצ ויה אלו ונורשכ תא
 ענכשל ידכ םיבר םיצמאמ עיקשהל
 חילשה רענ תרשמ תא שוטנל ותוא
 הרדיסה .סקימוק תרדס רייצלו
 םויה דע תמסרפתמו החלצהל הכפה
 םינשה ךשמב .םינותיע תורשעב
 ךכו םינוכנה םישנאה תא טאמ ריכה
 עפוממ קלחכ הרדיסה רוצייל עיגה
 תרמז - ןמלוא יסיירט לש
 החלצה לחנ עטקה .תינקחשו
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 .תיאמצע הרדיסל ךפהש דע הלודג ךכ-לכ

 .קחשמ תנוכמב העיפוה םינוספמיסה לש הנושארה הסריגה
 רפוס תכרעמלו ודנטנינל ,יובמייגל תטלק החתופ רתוי רחואמ
 מביל םיישיא םיבשחמל הסריג םג ונל שי התע .ודנטנינ
 .הגימאלו

 ודנטנינ לש הליגרה תכרעמלו םיישיא םיבשחמל הסריגה
 תואסריג וחתופ ודנטנינ לש תמדקתמה תכרעמלו יובמייגל .ההז
 ללחהמ םירוציב קסוע םיישיא םיבשחמל השעמה רופיס .תונוש
 טלתשהל םהל רוזעיש קשנ תונבל ידכ טרב לש וריעל םיעיגמה
 התלצה ןעמל לכה השוע ,יסופיט ריבא ומכ ,טרב .םלועה לע
 ידכ .טושפ אל דופיסהש אלא .הבוהאה וריע - דליפגנירפס לש
 םיזמרב שמתשהל וילע רוביגה דיקפת תא קחשל לכוי טרבש
 ךירצ םג טרב .םאה תיללחל וליבוהל םירומאה וינפל םיגצומש
 עורל יכ ,וללה םירוציה לש םמויקב ותחפשמ ינב תא ענכשל
 ינרק םע םידחוימ םייפקשמ ילעב קרו ,םהב ןיחבהל השק לזמה
 ץוחו .תאז תושעל םילוכי ,ןבומכ ,טרבל קר שיש ומכ ,רזייל

 אוהש דוע המ ,טרב ומכ סופיטל ןימאהל ללכב רשפא ךיא ,הזמ
 ?תוארל רשפא-יא ללכש םירבד לע רפסמ

 זכרמב ,ריעה תובוחרב :תומוקמ המכב תשחרתמ הלילעה
 .חוכה תנחתבו ןואיזומב ,ימוקמה םיעושעשה קרפב ,תוינקה
 ריעה יבחרמ םינוש םיטירפל םיקוקז םירוציה ןושארה קלחב
 םהילא עיגהל וחילצי םה .םהלש קשנה ילכ רובע םודא םעבצש
 ילכב שמתשהל ךירצ טרב .ןושאר םהילא עיגי אל טרבש יאנתב
 עיגהל םירוציהמ עונמל ידכ ,עבצ שטשטמ יירפס - דחוימ קשנ
 ורזעיש םירבד שפחמ טרב ריעה תויונחב רויסב .וללה םימצעל
 תעב בלכל אורקל ול רוזעת ,לשמל ,תיקורשמה .המחלמב ול
 םירוציה ילואש תוכתמ ףוסאל רשפאי טנגמהו ,םורח הרקמ
 םתוא ריהזיו ריעה יבשות תא טרב שוגפי םג ןאכ .םהל וקקרזי
 םירוציב ולקתנ רבכ םיבשותהמ קלח .םייללחה םירוציה ינפמ

 םלוא ,םהילע טלתשהל וחילצהש
 ול שי ימ םע ןיבהל חילצמ טרב
 תא שבוח אוהשכ קר ,קסע
 קרפב .ולש םידחוימה םייפקשמה
 םיעגושמה םירוציה םילבמ ינשה
 םישפחמ םה םש תוינקה זכדמב
 םירומא הלא .ןכ ?םיעבוכ .םיעבוכ
 תושעל טרב לעו םחוכ תא ריבגהל
 ייוסיכ רתויש המ אוצמל ידכ לכה
 טרב .קסע'ת םהל קופדל ידכ שאר
 תא ףסואו תוינקה זכרמב טטושמ

 םיעבוכה לכ
 םאו ,וכרדבש
 יבשותמ והשימ
 דליפגנירפס
 םוי ותואב רדהתה
 אציו שדח עבוכב
 זכרמב ץיוושהל
 היעב וז ,תוינקה
 .טרב לש אל ,ולש

 קרפב - קחשמה לש ישילשה קלחב
 המ םירוציה םישפחמ ,םיעושעשה
 ילכל םכפהל ידכ םינולב רתויש
 .םהמ רטפיהל טרב לע םעפה .קשנ
 טושפ וא ,םלוכ תא ףוסאל לוכי אוה
 תועצמאב םתוא ץצופל - רתוי
 ,יעיברה קלחב .ולש דחוימה עלקמה
 דרובטייקסה לע תוטטוש תעב
 טרב עיגמ ,ימוקמה ןואיזומב
 תא םינמסמה םיטלשה יכ הנקסמל
 םתרטמ הארנכ םה ,הצוחה האיציה
 לסחל ידכ .וללה םירוציה לש האבה
 הבורב שמתשהל וילע םתוא
 תוסנל תינמז ובו ולש םיציחה
 םהש רזיילה ינרקמ טלמיהל
 ,הנורחאה המרה .ורבעל םיחלשמ
 ןלוכמ הכוראה איה ,תישימחה
 תיניערגה חוכה תנחתב תשחרתמו
 םיצור םירוציה ןאכ .תימוקמה
 ידכ יניערגה רמוחה תא בונגל
 קשנה ילכ רובע וב שמתשהל
 קרפב .תונבל םיצור םהש יארונה
 תא לכסל תיפוס טרב חילצמ הז
 תיפוס םתוא קיחרהל ךכו םתמיזמ
 םא ,ץראה רודכמו דליפגנירפסמ

 הזה קלחב .ןבומכ ,חצנמ אוה
 ובו לעפמה איה הרואפתה
 תוגרדמב הברה םיטטושמ
 .תוילעמבו

 מבי יבשחמל הסריגב קחשמה
 .ח"ש 99 וריחמו ץראב אצמנ רבכ
 רפוס תכרעמלו יובמייגל הסריגה
 ןוספמיס טרב :ומש .הנוש ודנטנינ
 .יארונה הנחמהמ טלמנ

 .ץיק הנחמל םיאצוי הסילו טרב
 םיגהונ ,הזכש םוקמב ,עודיכ
 גילפהל ,םילויטב עשעתשהל
 .תושגנתמ תוינוכמב גוהנלו הריסב
 רדחב לוכאל ךירצ םג םש ,םלוא
 הז םימעפלו םישיגמש המ לכוא
 חולב דומעל ךירצ ,דרת תדיטשפ
 ךירצו ,תונוש תויוליעפ לש םינמז
 םכל הארנ םאה .םיכירדמל בישקהל
 הסילו טרבש
 םימיאתמ
 המ ?ןיינעל
 הנחמהש דוע

 "קו. ₪
 תודוכלמפ
 הרובכחרד
 - םינויריב
 םיכירודמ
 השוע ,לשמל ,ןוסלנ .ותוא תלהנמ
 םידליהשכ :דחוימב םיינודז םישעמ
 ףחוד אוה ותורמל רוסל םיברסמ
 סנרב וא .םילפונ םהש דע םתוא
 לע ולש העדה .הדלפה יפורגא לעב
 תללוכ קוידב אל םייח תושעל
 ותעדל .םילחג לעמ ולמשרמ תיילצ
 טרופס יפנעב ןמאתהל הבוח
 ,ךירצ .םירבגל ךופהל ידכ םיידוחיי
 תא ףינהל ,םירה לע ספטל ,לשמל
 וליפאו םויב םימעפ רפסמ לגדה
 אוהו .לכוא תויראשמ תוברק ךורעל
 לכ דגנ םחליהל טרבב אקווד רחוב
 וישכע !ארונ .הנחמה תייסולכוא
 םיפאושה ,הסילו טרב עודמ רורב
 םיבייח ,בוטה תטילשלו תומלשל
 אלא .יארונה הנחמהמ טלמיהל
 .ךכ-לכ טושפ אל קסעהש רבתסמש
 תודוכלמ לש םי שי הנחמל ביבסמ

 ,תולוחב םילושכמ ץורימ םירבועש ינפל אל ,גלדל ךירצ ןהילעש
 םישוע וליפאו ,םינושאר םיעיגמו תוינוכמ ץורימב םירחתמ
 !סחיא .תוקד המכל התוא םימשו המדא-יחופתמ םינפל הכיסמ

 .ידוחיי קשנ ילכב דייטצהל ךירצ הנחמהמ טלמיהל ידכ
 ןוכנ וב שמתשמ אל אוה םאש היעבה .גנרמוב שי טרבלו
 טרבל .שארה תא הסילל דידוהל וא ,וילא רוזחל לולע גנרמובה
 השולשו ,םיצע לע ספטל ול תרשפאמה תדחוימ הציפק םג שי
 הכורא הרהנמ רופחל ךירצ הנחמהמ תאצל ידכ .םייח תוחוכ
 ומכ ,םיניינעמ םירבד ינימ לכ םילגתמ זאש אלא .רדגל תחתמ
 .םייניש יפשוח םינינתו דחוימב תוצקועש םירובד

 יקחשמב רשאמ רתוי הרורב הקיפרג ,תומר שש קחשמב
 .םילגלגמ םיכסמו ,םירחאה יובמייג

 טרב .הנוש הלילע בוש ודנטנינ לש רֶפוס תכרעמל הסריגב
 םידועישה תא דבאמ

 לע לבקתמ ץורית הרומל איצמהל וילעו רפסה-תיבל ךרדב
 ,ולש יבילאה תא רזחשמ טרב קחשמה יקרפמ קרפ לכב .תעדה
 .תומלשל עיגהל חילצמ טעמכ אוה קחשמה ףוסבש דע

 וילא תוסחייתמ תונוש תוכרעמ ,בכוכ אוה טרבש תורמל
 האיכ תילאוזיו המר הגיצמ הגימא לע הסריגה .הנוש הרוצב

 טרב לש קשנה ילכ
 לוכי טרב ותועצמאב דחוימ יירפס - עבצ יירפס |

 ידכ ללחה ירוציל םיצוחנה םימייוסמ םימצע עובצל
 .םתוא איבחהל

 ינימ לכל םתוא סינכהל רשפא - ףסכ תועבטמ
 םירבד ינימ לכ תונקל ידכ םהב שמתשהל רשפאו ,תומוקמ
 .תוטקרו תוחתפמ ,תוצצפ ומכ "םיבוט"

 רבד לכ תולק רתיב סורהלו גורהל רשפאמ - עלקמ
 .וב עוגפל ךירצש בשוח טרבש

 דחוימב רזועש ,םיציח 12 לעב - םיציח הבור
 .ןואיזומב

 דוסא ךא תוכתמה לכ תא וילא חופסל לגוסמ - טנגמ
 .הנושארה המרב וב שמתשהל

 הקירש .בלכב הטילשל ןייוצמ רזע ילכ - תיקורשמ
 .ךירצשכ קוידב הרזעל בצייתמ אוהו תחא

 הבוט מבי לע הסריגה ,הזה רישכמל
 ןוסגמו ודנטנינ לע תוכיאה .תוחפ
 טרב לש ותומד יכ םא הער אל
 הכז קחשמה .תיסחי םש הנטק
 (85%780%) םיהובג תיסחי םינויצב
 .םלועב םיקחשמה ינותיע בורב
 תונומת הברה הבש ,הקיפרגה
 ,היזיולטה תרדסמ תוחוקלה
 םיפי םיעקרה ,בטיה תבצועמ
 והשמ םניא םילילצה .םינווגמו
 תיאגימאה הסריגב יכ םא טיטרמ
 ,רמזמ טרב תא עומשל רשפא

 שי טלחהבו הבוט תוקיחשה
 תלוכי םע דחי םירגתא קחשמב
 תורמל .חילצהלו םדקתהל הריבס
 םיהובג םינויצ תיסחי לבקמ טרבש
 הרקמבש ונל הארנ אל ,םיקחשמב
 ךירצ .ןויצל ספתיהל ךירצ טרב לש
 תועצמאב יכ ,טרבל ספתיהל
 הדיחיה ךרדה וז בשחוממה קחשמה
 ןוחצינ והזו ,ותוא לעפתל רשפאש
 םיעדוי רבכ ונלוכ ירה .יתימא

 ה רדיס ב ש
 תינויזיולטה
 םג הארנכו
 אוה תואיצמב
 הלועה לככ השוע
 .וחור לע

 - בורקב

 - ודנטנינל ףסונ קחשמ
 ולוכ םלועה דגנ טרב

 ודנטנינ לש ףסונ קחשמ
 ירוצי דגנ טרבל ךשמה ,הרדיסב
 .ולוכ םלועה דגנ טרב אוה ,ללחה
 יגמו הסיל ,טרבשכ ליחתמ אוה
 תרדסב םושג םירהצ-רחאב םיפוצ
 עידומ הקספהבשכ ,הדוהא היזיולט
 אלו אוה ,ןכ ,ןוספמיס טרבש ןיירקה
 םלועה ביבס עסמב הכוזה אוה ,רחא
 .םירויצ תורחתב חצינש רחאל
 ידכ עיגמ טרב !לבת יבשות תוריהז
 קחשמה לע .םלועה תא שובכל
 תונויליגה דחאב הבחרהב םכל רפסנ
 -תוצראב עגרכ וריחמ .םיבודקה
 הפורת דוע .רלוד 48 אוה תירבה
 .הינאמ - טרבמ םילבוסל
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 םיאבה םיבלשה תשולשל ולזמה הצק לע םיפיטו ,ןושארה בלשל אלונה ןורתיפה

 םכל תולגל ונטלחה םעפה
 ןושארה בלשה לע לכה
 יאדכ אל םלוא .קחשמב
 ךכחלו ץיוושהל וליחתתש
 תארקל האנהב םיידי
 םיעדוי ונלוכ .ןוחצינה
 קיפסמ אל ואידיו יקחשמבש
 םג ךירצ .קחשמה תא ריכהל
 תוריהמ ומכ תופסונ תונוכת
 תועבצא תוזירזו הבשחמ

 ןושארה בלשה תליהחתב
 דע ללחה ירוצי ןיב טטושל ךרטצת
 לע ץופק .יירפסה לכימב לקתיתש
 תחקל ידכ וילעמ הובגו ןולחה ןדא
 זרב תא ססדו הרוחא רוזח .ותוא
 רוציל תחתמ רובע .הפירשה
 עונלוקה טלש דיל דומעו ,רתנמש
 וב ססרו הלעמל ץופק .םודאה
 םדא לכל סחייתהל רוכז .תינמז
 יפקשמ תא שובח .רוזאב בבותסמש
 רוצי וניא אוהש אדוול ידכ רזיילה
 יללח רוצי אוהש ררבתי םא .ללחהמ
 .וילע ץופק

 ץופקו ומ לש קדנופה תא רובע
 עבטמב שמתשה .ןופלטה את לע
 תא םייסת רשאכ .ומל לצלצל ידכ
 חתפב םודא שיא עיפוי החישה
 ץופק ,ותוא ססרתש רחאל .קדנופה
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 וסכיו ולפי םינידסהו ינשה דצל הצח .ןבלה וקה לעו הספוקה לע
 הצקבש תונולחל דע וקה הצק לע ץופק .םימודאה םיעוצעצה תא
 .ןינבה

 הטמל ץופק ןכמ רחאל .ףסונ לכימב לקתיתש דע ץופק
 חישה לע ץופקו הנימי תכלל ךשמה .הפירשה זרב תא ססרו
 יאדכ - הרובד תאבחתמ ןושארה חישב .עבטמ גישהל ידכ ינשה
 ףוסאו םירוציה לש האבה הצובקה לעמ ץופק .וילע ץופקל אלש
 הדובעה ילכ תונחל סנכיה .חישה עצמאמ לופיתש עבטמה תא
 .חתפמה תאו םיגרבה חתפמ תא הנקו

 לש תובאה תיבל סנכיהל לכות חתפמה תועצמאב
 קדנופל ץוחמ ךמצע תא אצמת תלדה תא רוגסתשכ .דליפגנירפס
 םייתש העשה לע הארי ןועשה רשאכ ןורטאיתל רוזח .ומ לש
 ידכ םתוא ססר .ץוחב םידמועש םישנא הארת .עברא וא
 \/צ .םיביוא תוחפ םע דדומתהל

 ילכ תונח חתפל רוזח
 זרב תא ססרו הדובעה
 וירוחאמ דומע .הפירשה
 .םיגרבה חתפמב שמתשהו
 .םודאה חתפה תא ססרי זרבה
 .תלדל לעמו ןולחה לע ץופק
 ןולחה ןדא לא תינדוחא ץופק
 ץופק .חמצל תחתמ דומעו
 תינמז וב ססרו הנטק הציפק
 .חמצה תא לבקל ידכ

 תואצמהה תונח ךדואל ךל
 תחא ןבדבוד תצצפ הנקו
 ןדא לע ץופק .םיליט העבשו
 ץופק .תלדל לעמו ןולחה
 ץופק .ןולחה הצקל הרזחב

 .חמצה תא ססרל ידכ הנטק הציפק
 ידכ ךות הנימי תכלל ךשמה
 ידכ תונולחה ינדא לע תוציפק
 הטמל ץופק .םיסונובה תא ףוסאל
 תא הנק .םיעוצעצה תונחל סנכיהו
 תיקורשמב .תיקורשמה תאו טנגמה
 ךל .תובאה תיבל עיגתשכ שמתשת
 שמתשהל ידכ ןורחאה ןולחה דע
 ןולחה תא חתפי ןוספמיס אבס .הב
 .עבטמ ךרבעל ךילשיו

 לעמו ןולחה ןדא לע ץופק
 ידכ תינמז וב ססרו ץופק .תלדל
 ןולחל הרזחב רוזח .ץיצעב תוכזל
 .םירוציב לקתיהל אלש לדתשהו
 ץופקת סוסירה לכימל עיגתשכ
 ץופק ,תיעועשה תא ססר .הטמל
 .ןולחה ףדמ רבעל ךשמהו ,הילע
 ידכ ילדב עגו רותב אבה לע ץופק
 ץופק .לצה לע עבצה תא ךופשל
 גלדת הבר תוריהזבו ,בוש הלעמל
 עיגתש ךכ ןורחאה ןולחה ןדא רבעל
 ססרו ץופק .תלדה לש ןוילעה קלחל
 .ץיצעב תוכזל ידכ

 ןדא לע ץופקו תויחה תונחל ךל
 ןבדבודה תצצפב שמתשה .ןולחה
 .רופיצה בולכ תא חותפל ידכ ךלש
 ןכמ רחאל .הכרדל ףפועתת איה
 קלחל עיגהל ידכ רוציה לע ץופקת
 הצקל הרזח בושו תלדה לש ןוילעה
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 תא ססרו הלעמל ץופק .ןולחה
 .ץיצעה

 ץופקו הנימי ךל .הטמל ץופק
 .םיטלשה ירוחאמ ךל .אשדה לע
 .ותוא ססר ,רוודב לקתיתש עגרב
 דע הלאמש ץור עבצ הנשי אוהשכ
 .הרזחב רוזח .ךסמהמ םלעיי אוהש
 רופיצב לקתיתש דע תכלל ךשמה
 ןווכ .לספה לש ףתכה לע תבשויש
 הרומא רופיצה .הטקרה תא הרבעל
 לעמ ץופקת ןכמ רחאל .ףועל
 .דרובטקסל עיגהל ידכ םוסחמל

 לעמ ץופק ,הנימי קלחה
 רהזיה .ללחה ירוצילו םיבלכל
 ןוסלנב וננובתיש םירוציה תרובחמ
 ךתוא דירוהל הסני אוהש העשב
 ץופק ףוסל עיגתשכ .דרובטייקסהמ
 תכלל ךשמה .דרובטייקסל לעמ
 םירופיצה תא ססר .הנימי
 רשאכ .הנימי ךשמהו תוצחרתמה
 רוצע ,םודאה רוציה ךרבעל חיגי
 אוהו וילעמ רובע .ליט וב חלשו
 .םודאל טלשה תא ךופהי

 תוטלמיה ידכ ךות הנימי ךשמה
 תונולחה ועיפוי רשאכ .םירוציהמ
 רחאל .םיליט םרבעל הרי םימודאה
 העדוה לבקת ןורחאב עגפתש
 לש ןושארה קלחה תא תמייסש
 העדוהה תא לבקת אל םא .קחשמה
 רוזח .ךרדב והשמ תצמחה הארנכ
 .ותוא אצמו הרזחב

 דומעיש ןוסלנ עיפוי ןכמ רחאל
 ברקתה .היינשה המרה ןיבל ךניב
 ותוא זגפהו לכותש לככ וילא
 הריי אוהשכ ץופק .םימ תוצצפב
 .ךרבעל

 סונובה
 לבזה חפל ךל הנושארה המרב
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 רוציהשכ .ךירחא בוקעי רוציהש הכח .ולאמשל דומעו הלחתהבש
 ₪8-ו 4 לעו לבזה חפ לע ץופקל ידכ 4 לע שקה הנימי ץופקי
 .ףסונ חוכב תוכזל ךל רשפאיש הציפקה חוכב תוכזל ידכ דחיב

 .הצוחה אצי והשימו הרזומ האירק עמשת ומ לש קדנופב
 דומעו ויה םהש ןכיהל ךל .ומלעיי ןימימש םירוציהו ותוא ססר
 ותוא סופתו הנימי ץור .עיפוי ףסונה חוכהו ,ץופק .חישה ינפל
 .םלעיי אוהש ינפל

 חוכב תיסחי תולקב תוכזל רשפא התועצמאב ,תפסונ ךרד
 ץופקל קר ךירצ .תלדל לעמש ןולחה תפש לע הציפק איה ,ףסונ
 תיחפ דיל רובעת דרובטקסה לע היהת רשאכ .וב תוכזל ידכ
 רחאל חיש לכ לעמ ץופקו התוא לבקל ידכ הלעמל ץופק .עבצ
 וילעש טלשה לש ינמיה דצל הנימי ץור .ףסונה חוכב הכזתש
 הלימה רשאכ רוצעו אטוא--א1ג8ד םילימה תועיפומ
 ליט הריו הכרדמבש רבשל דע ךל .ךסמהמ לגלגתת אואזא
 .ךל הלגתת תפסונ ריע .טלשבש ₪ תואה רבעל

 תוינקה זכרמב
 ידכ וילע ץופק ללחהמ רוציה קשוח ובש עבוכב תוכזל ידכ

 רהזיה .ונממ רטפיהל ידכ תפסונ םעפו ,עבוכה תא קלסל
 בל םיש .תוינקה זכרמבש ,לענ תומד םישבולה םירוציהמ
 הארנ .תולקב םהמ טלמיהל לכותש ידכ םתעפוהבש ןומזיתל
 ןפואב תצפוק הלודגה םיילענה תונחל ץוחמ תאצמנש לענהש
 .דמלו הכח .הלש תואטבתהה תרוצב ןויגה והשזיא שי .יארקא
 הרוצב ךלש תוציפקה תא ןגראל ךרטצת תומרופטלפל עיגתשכ
 ראשה .הטמל םכרדב םהשכ םירוציה תא סופתל הסנ .תרדוסמ
 עיגתש יוצר יכ רוכז .הנורחאה היינשל תיתועמשמה הציפקה תא
 הרקי ,תפסונ היינש חיורת זאו הציפקה ינפל הכרדמה הצקל
 ,ידמל

 תמרופטלפ לע הטמלו הלעמל םימעפ שולש ץופקת םא
 עבוכל עיגתשכ .לודגה טלמה םתכ תא רובעל חילצת ,םיקתממה
 תא ףוטחת זאו ריואב ץופקי בנראהש דע ןתמה ,בנראה םע
 .םיסונובו תופסונ תודוקנ ךל וקינעי לבז יחפ לע תוציפק .עבוכה

 םיעושעשה קראפ
 לגרמה יכ םינולב גישהל הסנת ןהב תוציפקה ךלהמב רהזיה

 םינקתמה תועצמאב .ןבדבוד תוצצפ הברה קורזי לידא ןטקה
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 דמל .תוכז תודוקנ גישהל לכות
 תא ןחב"מ םלעתת לא .םתוא
 תוכזל הדיחיה ךרדה וז ."ךרשוכ
 .עלקמב

 ץופקו םירוציה תעברא תא אצמ
 ךל רוזעת הסיל ןכמ רחאל .םהילע
 בלשה ףוסב אצמנש ,בוב תא אוצמל
 לכות תולזמה לגלגב .הזה
 בלשב תינקש טנגמב שמתשהל
 .תוכזל ידכ ןושארה

 ןואיזומב
 רזיילה ןרקמ חורבל ךרטצת ןאכ

 םע הצוחה האיציה יטלשב עוגפלו
 .םיציחה הבור

 ריקה לע היהי םיציחה הבור
 םגאבש םינינתה .הנומת ומכ הארייו
 םהילע ץופק .ךל ורזעיו ןאכ ויהי
 רהזיה .םגאה תא ךתוא וריבעי םהו
 ידכ .םיפרוט םיחמצ אלמה לגנו'גב
 תיכוכזה תובית ךותבש המב תוכזל
 לע ץופקת םא .ןהילע קנזל ךרטצת
 ,דחוימה שארה תא הליכמש תאז
 ןמזל הארנ יתלבל ךופהל לכות
 .רצק

 הנבלה המרופלפל עיגת רשאכ
 האבה המרופטלפל ץופקל ךרטצת
 קרזית תרחא ,עיפות איהש היינשב
 .םישחנהמ רהזיה .הפצרל הרזחב
 ידכ םתעפוה רדס תא דמל !בוש
 .ןמזב םהמ טלמיהל תעדל



 קחהונמ תונודכצמ 6 קהועמ הונוכמ 6 קחהועמ תונוכמ 6 קהטנמ תונונמ ₪

 ןמדירפ רורד :תאמ

 החפשמה לש תפסונ הסריג
 קחשמ תנוכמ לע םעפה ,תמסרופמה
 תסריגל םג תיארחאש וז ,ימנוק לש
 ה'גנינה יבצ לש הנוכמה

 תחפשמשכ ליחתמ השעמה רופיש
 תובוחרב לייטל תאצוי ןוספמיס
 ינב לש ילנמונפה םנורשכ .דליפגנירפס
 םתוא ליבומ ,תורצל עלקיהל החפשמה
 שחרתמשכ קוידב ימוקמה קנבה דיל לייטל
 ,קנבהמ תצרופ םידדושה תייפונכ .דוש םש
 טמשנ קנע םולהיו ,רמוהב לקתנ הגיהנמ
 הייפונכה גיהנמ .יגמ לש היפל רשייה וידימ
 ןמז זבזבל םוקמבו ,הבר היישותב ןחינ
 ,םולהיה תא יגמ לש היפמ איצוהל ןויסינב
 עסמל הבוט הביס תרצונ ךכ .התוא ףטוח אוה
 .החפשמה ינב לש המקנו הלצה

 םילוכי תורבוחמ תונוכמ יתש תועצמאב
 ץורל ץופקל החפשמה ינב תעברא לכ
 להנתמ קחשמה .קחשמב דחיב ףתתשהלו
 הלאמש לגלגתמה ידמימ-תלת ףונ ךרואל
 דחא לכ .(?םיריכמ) ןוילעה וקלחב רוגס אוהו
 ול םיאתמה קשנב דייוצמ החפשמה ינבמ
 םג ותועצמאב דרובטייקס שי טרבל .רתויב
 תטלוש 'גרמ .םיביריב טובחל רשפא
 רמוה .קבא באוש תועצמאב םיביואב
 םלוכ תא תחסכמ הסילו ,ויפורגאב קפתסמ
 ןורתי דחא קשנ ילכל ןיא .הציפק לבח םע
 קבאה באוש יכ הארנש תורמל ,ינשה לע
 הרוצב םישארה חוציפ תכאלמ תא השעי
 םינקחשה בורש ןבומכ .רתויב הבוטה
 .טרב לש ותומדב קחשל םיבהוא

 ךישממ ,דושה םוקממ ליחתמ קחשמה
 ,סקרקבו דידיב ףלוח ,דליפגנירפס תובוחרב
 ,דליפגנירפס תועבגבו תורבקה-תיבב ,רעיב
 ףונ לכב .היפונכה גיהנמ םע שגפמל דע
 היפונכה ישנאב םירוביגה םילקתנ
 .דקפתל םהל םיעירפמה םיפסונ םיבייואבו
 םילקתנ דליפגנירפס תובוחרב ,לשמל
 םתוא איפקהל םיסנמש םיאבכב םירוביגה
 םילקתנ םה סקרקב ,ינצמח-וד ןמחפ ןוליסב
 ישנאב - תועבגבו ,םידשב - רעיב ,םינצילב
 בנרא םג עיפומ קחשמה לכ ךרואל .תורעמ
 .םיטקס לע עגושמ

 .עקרבש םימצעהמ שי תפסונ הנכס
 תותלדמ רהזיהל ךירצ הנושארה הגרדב
 תוחלושש סקרק תויחמ - היינשב .תוחתפנ
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 םג וז הגרדב .ןקחשה רבעל תוכודא םייפלט
 םה .הלירוג וא בוד םאלכמ םימעפל םיצרופ
 םיערל רוזעל ידכ םוקמב םיראשנ אל םנמוא
 .םכרדב דומעל אל טלחהב יוצר םלוא

 םירהל םירוביגה םילוכי קחשמה ךלהמב
 רבעל םתוא ךילשהלו םהב םילקתנש םימצע
 קחשמב םיפתתשמ םא .םכרדב דמועש ימ
 תועצמאב רשפא ,רתוי וא םינקחש ינש
 דחיב רובחל םהל םורגל םייוסמ ןמס תמרה
 רמוה .תוינש רפסמל םיחצונמ יתלב תויהלו
 .קושיח תרוצב דחיב םילגלגתמ 'גרמו
 תא ביכרמ הרוהה ,דליו הרוה לש הרקמב

 זן

 רתויב ינלטקה בולישה .םייפתכה לע דליה
 םיידי םיזחוא םה .הסילו טרב ידי-לע רצונ
 .תוקזח תולליבו יכבב םיצרופו

 .קרפה ףוס רמוש אצמנ קרפ לכ ףוסב
 קזח ,לודג רמוש והז םיקחשמה ראשב ומכ
 תוקזח תוכמ תורשע תושורדש ,ימומרעו
 םייונב םירמושה .ותוא דימשהל ידכ תמאב
 הפרותה תדוקנ םג ךכו הרדיסה חורל םאתהב
 הפרותה תדוקנ ןושארה קלחה ףוסב .םהלש
 ,ולש םילפונה םייסנכמה איה רמושה לש
 .ןודבאה ףס לאו הכובמב ותוא םיאיבמה
 דירחמ דש ,קנע ןציל םה םיפסונ םירמוש
 ,לכוא רמושהשכ .היפונכה גיהנמ ןבומכו
 קחשמב תפסונ הגרדל םיעיגמ ,קבא ,ףוסב
 םייקנע םינולב חפנל ךירצ הבש ,סונובה -
 .םינקחשה תויומדל תומאותה תויומדה לש
 תעצבתמ איהו םינקחשה ןיב תורחת יהוז
 לע רשפאה לככ הריהמ הציחל ידי-לע
 ףתתשמ דחא ןקחש קר םא .יריה ירותפכ
 ישנאמ דחא לומ הרחתמ אוה קחשמב
 .היפונכה

 תויומדה לכ .רדסב קחשמב הקיפרגה
 תויחל וליפא .הרדיסב ומכ קוידב תובצועמ
 ,תוטלוב םייניע ,הקונח העבה שי םידשלו
 ראשו תוועמ ףוג ,תטלוב הנוילע הפש
 םיעבונש) דליפגנירפס ישנא לש םינייפאמה

 עקרה .(?יניערגה רוכהמ הפילדמ ילוא
 המרב וניא אוה .ינועבצו טושפ קחשמב
 רויס לש השגרה הנקמ םלוא ,דואמ ההובג
 ,תועדומ ,םירטסופ םימרות ךכל .היח ריעב
 יבכמו הרטשמ ומכ ירוביצ בכרו ,תוינוכמ
 ריעה ישנא תא ןייצל שי רקיעב םלוא .שא
 ,סקרקה ינכודבו תונושה תויונחב םידבועש
 םיטלמנו םהייח תרגישב םיקסוע
 .םיממחתמ םיניינעהשכ

 ךרואל תשגדומ טרב לש תוירלופופה
 ןודש וילעמ עיפומ ,לספנ ןקחששכ .קחשמה
 םיאישה תלבט תא .טרב לש ותומדב ןטק
 .ףלטעה שיא תפילחב השובל ותומד תרטעמ
 המגדהה תניצסב ןושאר עיפומ אוהש ןבומכו
 .הנוכמה לש

 המוד םינוספמיסה לש הנוכמה תסריג
 רקיעבו םירחא הנוכמ יקחשמ הברהל דואמ
 תקיפרגב ץוענ ינושה .ה'גנינה יבצל
 - ההז קחשמה תרוצ םלוא ,עקרהו תויומדה
 ,רתוי לגלגתמ אל ךסמהש דע םימדקתמ
 ףוסל םיכישממ ,העיגנ חווטמ ביואב םיכמ
 הגרדל םירבועו ,רמושה לע םירבוג ,קרפה
 ןזרג תא דואמ ריכזמ םג קחשמה .האבה
 ךירצ הזה קחשמה תוכזל .ונונגסב בהזה
 תא המיאתמ הנוכמהש הדבועה תא ףוקזל
 םכל וראת .םינקחשה רפסמל םיביואה רפסמ
 אל וז .ךסמה לע דחיב הסילו 'גרמ טרב תא
 ?תורצ לש הגיגח

 ןתינ אל תונוכמ יתש לע בלושמ קחשמב
 שי .יאמצע ןפואב תויומדה תא רוחבל
 ידכ תינמיה הנוכמל ןומיסאה תא סינכהל
 .'גרמב קחשל ידכ תילאמשלו ,טרבב קחשל
 יעיברהו הסיל תא ליעפי ישילשה ןומיסאה
 .רמוה תא

 טלחהבו ,הנהמו עשעשמ קחשמה
 הנוכמל קחשמה .םיהובג םינויצ ול םיעיגמ
 .םיישיא םיבשחמל הבסה בורקב רובעי
 טרב היהי ומשש שדח קחשמ עיפוי דיתעב
 - וארתשכ ?רזומ .תויורזומה תיבו ןוספמיס
 !התוא ונספמס - םייתנב .וניבת

 זובזב תויאדכ
 יללכ ןויצ

 וא ודנטנינ תוכרעמ ןקתל רשפא ןכיה
 ?תולקלוקמ הגס

 .ילא ואיבת לקלוקמש המ לכ ,תישאר
 םא ,לבא .ןקתל ידיקפתש םיעדוי רבכ םתא
 ןקתל ולכות ,קדצבו ,םיששוח תצק םתא
 הלש ןופלטה רפסמש הרטנ תרבח תדבעמב
 .03-5702664 :אוה

 ?םיקחשמ םיקיתעמ עודמ
 תא הילע םיעדוי רבכ ונחנאש הלאש וז

 תא םידבכמ ונחנא םעפה םלוא ,הבושתה
 הלאשה תא הלעהש םיארוקה דחא תשקב
 .הבושתה תא םג ףרצו

 יתש ללגב םיקחשמ םיקיתעמ יתעדל"
 םינוק אל ןכלו רקי םיקחשמה ריחמ :תוביס
 . קסעהמ חיוורהל םיכירצש םינאוביה .םתוא
 .תוחפ דוע םינוק ךכו םיריחמה תא םילעמ
 .םימסק לגעמ - רוציקב

 םיאצוי םיבר םיקחשמ :תפסונ הביס
 םיעיגמ םהש ינפל בר ןמז ל"וחב רואל
 םיקחשמה םיעיגמ ,םייתניב .ץראב הצפהל
 הלאכ םעו תרושקת תותשר תועצמאב ץראל
 הגיהנ קחשמה :המגודל .ל"וחמ םירזוחש
 דועית םע קושל ןמזמ אל אציש ,ןחבמב
 רבכ תילגנאה הסריגב ץראב אצמנ ,תירבעב
 ךירצ היעבה תא רותפל ידכ .הנשמ הלעמל
 תרכינ הלזוהב םיקחשמה תא רוכמל
 םהש ןמזל ליבקמב ץראב םתוא איצוהלו
 ".ל"וחב םיאצוי

 תונעלו לואשל םיבהוא םתא םא ,בגא
 ילוא .ונילא בותכל םינמזומ םתא תינמז וב
 ונייהד הבושתלאש ארקייש רודמ חתפנ
 םיבהוא םג םתא םאו .דחיב הבושתו הלאש

 תוחידב םכמצעל רפסלו םכמצע לא ,רבדל
 וטילקתש יאדכ ,םר לוקב ןהמ קוחצל םגו
 עשעש םשב רודמ חתפנ ילוא .םכמצע תא
 .ןותיע לכל תטלק ףרצנ וליפאו ךמצע תא

 וא יראטא לש סקנילה :ףידע המ
 ?הגס לש ריגמייג

 סלור וא סדצרמ :ףידע המ .הבוט הלאש
 המ ?הרוחש וא תינידנולב :ףידע המ ?סיור
 ?םילוח-תפוק לש אפורה וא ינא :ףידע
 לש הלאש לכה הז .ןיינעה תא תנ'ב :רוציקב
 לע ףידע ינא ובש ,ילש הרקמהמ ץוח ,םעט
 םלופ

 שי םאה .תוירחא קודבל בושח ,ןכש המ
 אוה םאו ?ןמז המכל ?רישכמה לע תוירחא
 ?ותוא ןקתל רשפא ןכיה ,לקלקתמ

 ,תוירחאה תללוכ המ אדוול םג ךירצ
 יבגל תספות הניא תוירחאה םימעפלש ןוויכ
 םה םא זאו רישכמב םימייוסמ םיביכר
 ומכ טעמכ םרובע םלשל ךירצ םילקלקתמ
 ררבל ךירצ ,ףסוי ,רוציקב .שדח רישכמ רובע
 םירישכמ םינוקש ינפל םיטרפה לכ תא
 םיניבמ רבכ םה ,םירוהה תא לאשת ,םירקי
 .ןיינעב

 וא ןוסגמ רובע םיטסווק שי םאה
 םהבש םיקחשמל הנווכה ?ודנטנינ
 .הלעפה תויורשפא רוחבל רשפא

 תויורשפא הצור התא םא .טילחת
 התא םהבש ודנטנינב םיקחשמ שי ,הלעפה
 םתס לבא .'ב וא 'א עצבל טילחהל לוכי
 .ךלש הנווכה תא יתנבה .טילחת יתרמא
 ואידיו יקחשמב בשחמ יקחשמ שפחמ התא
 ?המל .ןיא .אל :הככ זא .םיטסווקה ןונגסב

 תנתונ אל ןונגסה תא האיצמהש הרייס יכ
 תא רצייל תרחא הרבח ףאל תויוכז
 אלו הגסל אל ,יראטאל אל .הלש םיקחשמה
 תא רוכמל קר תרשפאמ איה .ודנטנינל
 וז ללכב .םיישיא םיבשחמל וללה םיקחשמה
 דואמ תונויער םע תדחוימ דואמ הרבח
 עיגהל החילצמ םג הארנכ איה ןכלו םידחוימ
 .םידחוימ ךכ-לכ םיגשיהל

 וירמ רפוסל וירמ רפוס ןיב לדבהה המ
 ?סורב

 םיארוק הנבי תייריע שארל ,בגא .סורבה
 ?אוה הז ילוא .סורב הדוהי

 ?יובמייג וא ריגמייג םינוק ןכיה
 תונחב .וז הלאש ןמ וזיא .תלוכמב ילצא

 ,םיבשחמ תורפס ,םיקחשמ תרכומש
 םיעוצעצ תויונח םג שי .דועו םיבשחמ
 .וללה םירישכמה תא תורכומש תולודג
 רשפא םש יכ תלוכמל ילא אובת לא ,רוציקב
 .ישוקב .סומוח םע התיפ קר לבקל

 םירפס תויונחב יתלקתנ ןורחאה ןמזב
 יאדכ םאה .בשחמ יקחשמ תורכומש
 ?םש תונקל

 למשח ירישכמ הארת םא ?אל המל
 ומכ ןוזמ וא םידגב םג תרכומש תונחב
 חוטב ?ואידיו הזיא םש הנקת אל ,םקשה
 תורבחש ןוויכ :תינואג הלאש יל שיו .ןכש
 םיקחשמה תא התע ץיפהל ולחה םיקחשמה
 םג אלא םיבשחמ תויונחב קר אל ןהלש
 ,םיעוצעצו םירפס ,הביתכ יכרוצל תויונחב
 ולזוי ויתובקעבש תוריכמב לודיג היהי ילוא
 ?םיריחמה
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 תוכורעת

 תולודג םיקחשמ תוכורעת שולש
 םייתש .הנשה  ךשמב | תוכרענ
 תשולש .הילגנאב תחאו תירבה-תוצראב
 אוהש ,055 םש ותוא תואשונ תוכורעתה
 יעושעש תכורעת לש תובית ישאר
 תומייקתמ תירבה-תוצראב .הקינורטקלא
 שדוחבו ,סגו-סאלב ראוני שדוחב תוכורעתה
 הכורעתה תכרענ הילגנאב .וגקישב ינוי
 םיגיצמ וללה תוכורעתב .רבמטפס תליחתב
 ינרצי לכו םיקחשמה תוכרעמ ינרצי לכ
 תופיו תוינוגסס תוכורעתה .םיקחשמה
 שחרתהל דיתע המ ןהמ דומלל רשפאו
 ואצי םיקחשמ הזיא ,הנשה ךלהמב םוחתב
 .טיהל תויהל דיתע המו ,תוכרעמ הזיא ,רואל
 רקבל וללה תופוקתב םכל אצוי םא
 אדוול שי .ץימחהל רוסא ,ונייצש תומוקמב
 תוכורעתהש ןוויכ .בחרה להקל רוקיב תועש
 םידמוע ,לודג םינקחש להקל תבאוש ןבא ןה
 ףודהל אוה םדיקפת לכש םירמוש חתפב
 אלש סנכיהל םיצורש םידלי ילג חתפהמ
 .תודועיה תועשב

 תחא תטלקב םיקחשמ 0
 ודנטנינ לש

 תללוכ ודנטנינ תכרעמל ףיכ תטלק
 תיסחי םיטושפ םיקחשמה בור .םיקחשמ 0
 םירצוי תויוכז אלל םיקחשמה תא םיריכזמו
 .םיישיא םיבשחמל םיטקסיד לע שיש
 תוינוכמ יצורימ יקחשמ ןייצל רשפא םהיניב
 םיקוסמ ,םיסוטמ תוברק יקחשמ ,םיעונפואו
 ,1[-ו [ סירטט לש הבשחמ יקחשמ ,םיקנטו
 םגו ,111-] וירמ ,רגידו ןמקפ ןונגסב םיקחשמ
 תוחתפמ ומכ רתוי םידבכו םיעודי םיקחשמ
 לע םיקחשמ 190 ליכהל רשפא ךיא .המלש
 םיחקול :םישחנמ יאדו םתא ,תחא תטלק
 דחא ךסמ םיבצעמ ,ןויערה תא קחשמ לכמ
 לע םילעמו ,המכ וליפא וא םיינש וא
 אלו קחשמה לכב םישמתשמ אל .תטלקה
 הזש תמאה ,לבא .םיבלשה לכ תא םיארמ
 ץורל רשפאש עגרב .האנהב םגופ אל
 בחר ןווגימב תוסנתהלו קחשמל קחשממ
 המכ םיקמעתמ אל ,םיקחשמ לש ךכ-לכ
 תוקיחשה תמר המו קחשמ לכב שי םיכסמ
 רשפאש קר לבח ,ימלוע ףיכ לכה ךסב .ולש
 .תירבה-תוצראב קר ותוא גישהל

 הספוקב הלוכ המכוחה לכ
 הנטק תחא

 שדח רישכמ לש םש אוה ןמקסיד הטד
 עדימל םיקוקזש הלאכל דעוימה ינוס לש
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 ליכמה ,אשינ עדימ קנב-בשחמ ןיעמ והז .בר
 ליעפהל ןתינ וילעש קסיד טקפמוק
 לש הגמ םייתאמ םיליכמה םירוטילקת
 .םידומע ףלא האמל ךרעב הוושש ,עדימ
 תויזעול קר ,תויתוא ישקמ 26 ןמקסיד הטדל
 ישקמ רפסמו תויצקנופ ישקמ השימח ,עגרכ
 .הלעפה

 טסקט תורוש רשע גיצמ טילקבה ךסמ
 רשפא בשחמל .הרושב םיוות םישולשו
 אולמ תא וילע גיצהלו היזיולט ךסמ רבחל

 עבשל הדימע הירטב ליכמ בשחמה .עדימה
 .למשחל םג ורבחל רשפאו תוליעפ תועש
 .רלוד 550 תירבה-תוצראב וריחמ

 רפסמ ןמקסידה רובע וחתופ התע דע
 עדימ ליכמ רוטילקת לכשכ םירוטילקת
 םיאשונ רפסמ וא םייוסמ אשונב ףיקמ
 רפס ,תיבל הידפולקיצניא :םהיניב .םירושק
 עדימ ליכמה םירייתל םלשה תועיסנה
 ילגנאה ןולימה ,םלועה תוצרא לכ לע יחרכה
 ואידיוה תוטלק לכ ,רטסבוו לש אלמה
 עדימ ליכמה הפועתה תורבח רפס ,תויתיבה
 םלועה יבחרב םיסוטמ תותיחנו תוארמה לע
 רוטילקת לכ ריחמ .דועו ,שדוח ידמ ןכדועמו
 תא ןכדעל החיטבמ ינוס .רלוד םיעבשכ
 תא תדעיימ ינוס .הפוקת ידמ םירוטילקתה
 עדימל םיקוקזה עוצקמ ילעבל ןמקסידה
 ,םיטנדוטס וא תועיסנ ינכוס ומכ ,בחר ינכדע
 :ונתכש טעמכ .םיקחשמ ילוח םיריעצלו
 ,101-ה תקתפרה :קחשמ רבכ שי ןמקסידל
 םתא המ .היזטנפה םלועמ םידיקפת קחשמ
 הארנ היה הזה רישכמה לכ ?םיאלפתמ
 םלועמ חוקלכ ונלש תותבסלו םיבסל
 .היזטנפה

 ביירד הגמ לש םור יד.יסה

 ביירד הגמ תכרעמלש םכל ונרפיס רבּפ
 וז .םיסנ'ג תירבה-תוצראב םיארוק הגס לש
 ,וצמאתת םא ,םכינפלש הנומתבש הביסה
 ונחנא .סיסנ'ג בותכ תכרעמה לעש וארת
 הל םיארוק הככ יכ ,ביירד הגמ הל ארקנ
 םג הנורחאל ורביח וזה תכרעמלו .ונלצא
 .ם י ט י ט ר מ םיכסמ גיצמה םור יד.יס
 הברה הגס תא הקינזמ וזה הנורחאה תפסותה
 קושל איצוהל החילצה הגס .ודנטנינ ינפל
 הילע שיבלהל םג וישכעו ,טיב 16 תכרעמ
 שפחל תויונחל וצורת לא ,םלוא .םור .יד.יס
 ביבאב קר רואל אצת וזה תכרעמה יכ ,התוא
 ינפל הלש סופיטה בא גצוה םייתנב ,2

 םילוכי ונחנאש הביסה וזו ,ןפיב םיאנותיע
 .הילע עדימ םכל קפסל

 ומכ ביירד הגמה לע שבלתמ םור יד.יסה
 הצוחה םירבוחמ םהינש .ומיא לע קונית
 לש ןימי דצב ,האיצי התוא םע קיטסיו'גל
 יגוס ינש םימיאתמ הדיחיל .תכרעמה
 השולש לשו 'ץניא השימח לש :םירוטילקת
 הגמבש הזל ההז ,טיב 16 - דבעמה .'ץניא
 יד.יסה רובע ותנכותיש םיקחשמה .ביירד
 תוריהמה אולמ תא ולצניש הלאכ ויהי םור

 רשפאמ אוהש יפרגה גצמה תא ,דבעמה לש
 = .ךסמה לכ לע תוריהמב עונל תלוכיה תאו
 םיטקפא רשפאת השדחה תכרעמה
 לע םוז ומכ ,ךסמה לע םיגירח םיילאוזיו
 ךסמ תגוצת לש תיטיא העונת ,םייוסמ טירפ
 .ךסמהמ םיקלח תדערה וא

 תבלושמה תכרעמה עימשתש הקיסומה
 לש רצות ,תימיימש הייהתש םיחיטבמ וזה
 .םיינופואירטס םיילטיגיד םיצורע הנומש

 השימח רומשל רשפאת תכרעמה
 .רוטילקתה לע תינמז וב םינוש םיקחשמ
 םיקלח רומשל רשפאי דחוימ טירפת
 לש תונוש תומרב םגיצהל רשפאי ,קחשמהמ

 יברויילשוש .1ויפרויישו מ | .)יבוילשומ || יםהויללשומ = בר יישוב ץילשוק = בוילה

 המכ ךותמ דחא ךסמ גיצהל וליפאו ,תוריהמ
 תכרעמל קחשמ לכ ריחמ .ורמשנש
 .רלוד םישישכ היהי וזה תבכרומה

 ררבתש יאדכ ,עיקשתש ינפל ,םלוא
 לע םור .יד.יס תכרעמ ךירצ המ ליבשב
 הביסה ?ביירד הגמה ומכ תללכושמ תכרעמ
 ביירד הגמבש דועב :השיג ןמז :הטושפ יד
 ,תטלקה תליחתמ םינותנ תטלוק תכרעמה
 היהי רשפא םור יד.יסה תועצמאבש ירה
 לכב ומכ טולקל םיצורש עטקה לע עיבצהל
 ןפואו השיגה ןמז רצקתמ ךכ .רוטילקת
 םא :םייחהמ המגודו .יוצרה עדימל השיגה
 תולעהל הצור התאו םייוסמ קחשמ תרמש
 תולקב עיגהל לכות ,תרמשש הדוקנהמ ותוא
 ריש תריחבב ומכ ,רמשנש עטקל תוריהמבו
 תא גיצהל לגוסמ םג רישכמה .רוטילקתמ
 הקיפרג גיצהל ,רתוי הבר תוריהמב םיכסמה
 תקייודמ שמתשמ תבוגת לבקלו רתוי הרורב
 .רתוי הריהמו

 ,עודי אל ןיידע םיאלפה תספוק ריחמ
 רבעל הלעמ ספטי אוהש רעשל שי םלוא
 םילוכי םיעגושמה .םירלוד תואמ המכ
 לכ םא םדוק אדוונ ונחנא .ךוסחל ליחתהל
 .לעופ ןכא םיחיטבמש המ

 םיליבומה םיקחשמה

 קושב שדוחה הרק המ קודבל ונטלחה
 תורבחהמ עדימ ונלביקו םיקחשמה
 ,חטשב הרוק המ תעדל ידכ םלוא .תוליבומה
 םש .ןורשה - תמרב |תונחל ונינפ
 העבראל השולש ןיב םוי ידימ שדוחה ורכמנ
 לש ההז רפסמו םילולמנה לש םיקתוע
 .םויב שמחכ ורכמנ ידרוג תודמול .םיגרואה
 ה'גנינה יבצ ומכ רבעב וליבוהש םיקחשמב
 לש בצקב ורכמנ םהו הדירי הלח ,ךיסנהו
 רדסב םיכלוהש םירחא םיקחשמ .םויל דחא
 יבמוזה תמיא םה - םיימויב דחאכ -

 .ונחכשו טעמכו .ןומארמל תוחתפמהו
 אל ןיידע םינוספמיסה הלא תורוש ובתכנשכ
 דועש רפסמ תונחה לעב .תויונחב ויה
 םיקחשמ ינשכ ונמזוה רואל ואציש ינפל
 .הארנו היחנ ?הלוע בכוכ .םויל
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 תוריש םע לארשיב הקירמא
 יב .סא.יא לש שדח

 תולודגה בשחמה יקחשמ תורבח בור
 .םינקחשל חותפ וק תומייקמ םלועב
 םיעוקת םינקחש םילוכי ןופלטה תועצמאב
 םתוא איצויש עדימ לבקלו הרבחל רשקתהל
 .ונלצא םג הזה תורישה וישכעו .קקפהמ
 ומכ םיקחשמ התחתמאבש יב.סא.יא תרבח
 ,חרקה שיאו דיתעל הרזח ,ה'גנינה יבצ
 ןופלט וק ראוני שדוחמ לחה ןיקתהל תדמוע
 רקובב עשתמ לחה לעפיש םינקחשל חותפ
 םג החישה :ףסונ שודיחו .הלילב רשעל דעו
 רפסמ תא ןיקתת הרבחה .ףסכ הלעת אל
 רשקתהל רשפאיש ,177 תמודיק םע ןופלטה
 הקירמא :ונרמאש אוה .הנובשח לע הילא
 .לארשיב

 'זארימ

 םש תא התניש איה .יב.סא.יא ופורפא ]
 .'זארימל הלש בשחמה יקחשמ תרבח
 ונלביק ,םש ונכרעש ל"נה תוריכמה תקידבב
 ורכמנ ה'גנינה יבצמ :וללה תואצותה תא
 ףלאכ ריוא תוברקמ ,םיקתוע 1700 שדוחה
 לש טיהל קחשמ ,דיתעל הרזחמ ,םיקתוע
 700 - חרקה שיא .םיקתוע 6007כ ,רבעה
 .םיקתוע 600 - הפיקתב תסייטו ,םיקתוע

 רמושה

 תדווזמל ודנטנינב וקינעהש יוניכה הז
 הב שיו חישק קיטסלפמ היושע איה .יובמייג
 יובמייג לע יוארכ רומשל ידכ םיאתמ דופיר
 לכל תאשל רשפא הדווזמה תא .וירזיבאו
 יעגרב קחשמה תא הנממ ףולשל ,םוקמ
 דעוימ .דובעל ליחתהלו םידבכ םיעוגעג
 .יובמייג ילוחלו רדס יבהואל
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 ברקה היינול ןונבסב

 לע | טלתשהל
 חוכה .םלועה
 םסיבהל ךןדיב
 הנוכמ תועצמאב
 .תמ כהות מ
 ושע ךתושרל
 לש חומו תוקד
 םאה .שונא-ןב
 ?חילצת

 ריעב אצמנ או
 -תוצראבש וגקיש
 וילא ךשומו תירבה
 זכרמה .םיפלא
 .ברקה תייגולונכטל
 לודניאל םלואב
 הנומש תואצמנ
 ירפ ,תונוכמ
 השידחה היגולונכטה
 תונוכמ םוחתב רתויב
 היורקה קחשמה
 .תינוימיד תואיצמ
 ,ונרמא רבכ ,קחשמה
 םיטובורב קסוע
 לע טלתשהל םיסנמה
 האמה - ןמזה .םלועה
 םסיבהל ךילע .31-ה
 רוטלומיסה תועצמאב
 םלועב ןושארה
 הימדהב קסועש
 לש תיביטקארטניא
 וב םינקחש הנומש
 .תינמז

 תא םירידגמה שי
 םע שגפמכ םש הרוקש המ
 רבעמ ילוא וא ,רבעמש תואיצמה
 תויהל ומכ .רחא םלועל ,תואיצמל
 יזואוטריו םלוע .םש שיגרהלו ןאכ
 ףשחיהל לגוסמה בשחוממ םלוע אוה
 לכ לש תישיאה טבמה תדוקנמ
 ךסמ לומ בשוי התא .שמתשמ
 םא .תדחוימ הנוכמ ךותב בשחמ

 0% - ?8כ

 - - - שש

 [ 1 =" "לש ד = *₪.": >2

 שש 2 "= -- - 2

₪2 % 6) - > . + > 

 ,ןושארה זכרמה .םינש הנומש ךשמב וחתיפ הזה טנטפה תא
 .1990 טסוגואב חתפנ ,וגקישב

 הסינכה

 יבג לע .רחא םלועל םיסנכנש םישיגרמ הסינכה םלואב רבכ
 םידמוע םה המ םירקבמל תושיחממה תונומת תוצר היזיולט יגצ
 הרואפתה .היפיצ תרצוי הריואה .םיכסמה יבג לע תוארל
 םשכ - ברק תייגולונכטל אקווד תסחייתמ הניאו תילארטיינ

 םהדדו פז 56 65ווד פה, 6ו64605 אסד ה ופה | 35 וו פד
 ךתיא דחי םיכסמה לעש םימצעה ועוני ,הלאמש שארה תא עננת םיטובור .31-ה האמה

 ,הטמל דרת הנומתה לכ ,הטמל שארה תא דירות םא .הלאממש =ימנמ םידמימ ירידא
 תונוכמה .הביס ךכל שי .זכרמה
 דחא גוס קר ןה םויכ םש תוגצומה

 דיתעב .תונוכמ לש
 םשל סינכהל םירומא
 ךכ םינוש םיקחשמ
 עיקשהל םעט ןיאש
 רבד גיצתש הרואפתב
 .דבלב דחא

 תדמע שי הסינכב
 םוקמ ותוא - דוקיפ
 וא םיסיטרכ םינוק ובש
 םיקחשמ םינימזמ
 ךשמב תונוש תועשל
 זכרמבש ןוויכ .םויה
 תוצובק יתש תודעוימ
 םינקחש העברא תונב
 תחא תינמז-וב קחשל
 תדמעב ,היינשה דגנ
 תא ונגראי דוקיפה
 תא וגיציו תוצובקה
 ינפב הז םיפתתשמה
 רקיעב ,םיבר ,בגא .הז
 ,םיקיתו םישמתשמ
 תורובחב רבכ םיעיגמ
 ץבשל קר ךירצ םתואו
 ,ףופצה םינמזה חולב
 רקיעב הבעתמו ךלוהה
 םירהצה-רחא תועשב
 הנתמהה ןמזב .ברעהו
 רייסל רשפא קחשמל
 םוקמבש תויונחב
 יתורישמ תונהילו
 םלואב .ןונזמה
 יכסמ שי הנתמהה
 םהילע היזיולט
 תוברקה םינרקומ
 ןמז ותואב םילהנתמש
 יווילב ןמצע תונוכמב

 לבקל רשפא ךכ .םיפתתשמה תומש
 ינפל קחשל דציכ ףלאמ רועיש
 דוקיפה תדמעב .הספוקל םיסנכנש
 םינוש םיטירפ שוכרל םג ןתינ
 גוס לש םידהוא םיניינעמה
 ,םיקחשמ ירפס .הזה םיקחשמה
 םיעצומ הכרדה ירפסו תוטלק
 .הריכמל
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 קחשמה תארקל
 תא םיניכמ הכרדהה רוזיאב

 םע קחשמב תודדומתהל םינקחשה
 האמהמ וקתעוהש הריואו םירוצי
 האצרה ןתונ םידמב ךירדמ .31-ה
 ,המישמה המ ריבסמ ,הנוכמה לע
 חטשה ינפ םהמ ,םימחלנ ימ דגנ
 .ריואה גזמ יאנת םהמ וליפאו
 .תונוש תומישמ האמכ תומייק
 לש ישוקה תמר תא םיאתהל רשפא
 .םישמתשמה תמרל המישמה
 שמתשמה תא םיאתי םג ךירדמה
 טולשל וילע ובש בכרה ילכ גוסל
 .םאתהב תכרעמה תא תנכתיו

 ליעפהל דציכ םיגדי ואידיו טרס
 םג םישמתשמה .גוהינה את תא
 לע ,חטשה ינפ לע עדימ ולבקי
 וגהני ובש בכרה ילכ לעו ,םוקיה
 יתודידי בשחוממ שמתשמ קשממ
 רשפא הזה עדימה לכ םע .טלחהב
 לקהל ידכ .קחשמב טולשל ליחתהל
 םירשפאמ םישדח םישמתשמ לע
 קר .םניח תוסנתה תוקד רשעכ
 .קחשל םיליחתמ ךכ-רחא

 המידקמה תוסנתהה רחאל
 רוזיאל םירבוע
 .םיקחשמה
 יגוס ינש םנשי
 תונוכמ .תונוכמ
 תונוכמו אפלא
 לע .הגמוא
 תומש ועיפוי תונוכמה יכסמ
 אתל םיסנכנש עגרב .םישמתשמה
 םיקתנתמ הפוחה תא םירגוסו
 רשקמש דיחיה רבדה .תואיצמהמ
 רשקה תכרעמ אוה הביבסה םע
 .תווצה ירבח ראשל תרבוחמה

 קחשמה
 .סייט את ריכזמ גוהינה :את

 םינוש םירותפכו םיגתמ האמכ
 בכרה ילכב טולשל םירשפאמ
 תמייק םיליחתמל .ללכושמה
 רפסמב קר שמתשהל תורשפא
 שרדנכ ליעפהל תאז-לכבו םיגתמ
 ,רתוי םימדקתמש לככ .ילכה תא
 םיגתמ רפסמב שמתשהל םידמול
 .קחשמ לכמ רתוי קיפהלו רתוי בר
 'ץניא 25 לדוגב ךסמ שי את לכב
 תא קר תוארל שמתשמל רשפאמה
 תשולש ראש .ולצא שחרתמה
 קר םה ףא םיפוצ םישמתשמה
 אוה ףסונ ךסמ .םהלש תושחרתהב
 עדימ לבקל רשפאמה ראדרה ךסמ
 ינשה ךסמה לע .םירחתמה לע
 תומדקתה לע עדימ לבקל םג רשפא

 דצב .ברקה בצמו םירבטצמ םיקזנ ,תוימואתפ תונכס ,הלילעה
 ןימי דצבו הרוחאו המידק עונל תרשפאמה תרעצמ שי לאמש
 יריה תוכרעמב הטילש ירותפכו קדה שי וילעש קיטסיו'ג שי
 הנוכמה תא איבהל ןקחשל תרשפאמ םיגתמ לש הרוש .תונווגמה
 תפצר לע .היצאוטיסל םיאתמש לועפיתלו יוצר ירי בצמל
 .הנימיו הלאמש תונפל םירשפאמה םילדפ ינש שי הנוכמה
 .ברקה הדשמ םייטנתוא תולוק אתה ךותל םיריבעמ םילוקמר
 .תעגפנ הנוכמה רשאכ דעור ולוכ אתה

 טובור לש תומד ךסמה לע תססונתמ ברקה ליחתמ רשאכ
 רשפאמ רצק חווט לעב ראדר .םחליהל םירומא ודגנש קנע
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 לע עדימה ברימ תא לבקלו ברקה הדשב תודמע םקמל הרובחל
 םהש קחשמה ירצוי לש םחבשל רמאיי .וב תושחרתמה תועונתה
 ןיב ןיחבהל לק .םידדומתמה תוחוכה יוהיז יבגל תעדה תא ונתנ
 .םדגנ קחשמ התאש הלא ןיבל םתיא קחשמ התאש הלא

 ןמזב ברק להנתמ קחשמ לכל תושדקומה תוקד רשע ךלהמב
 ולש םיכלהמה תא להנמ םינקחשה תנומשמ דחא לכשכ יתימא
 תמר יפל להנתמ לכה יכ יופצ דחא ךלהמ ןיא .ויניע תוארכ
 לבקת הנוכמ לכ .םינקחשהמ דחא לכ לש הבישחהו הטילשה
 חוכב היולת קזנה תמר .תעגפנ איהש םעפ לכב הקיחש תודוקנ

 בצמ ,וב ושמתשהש ילכה לש סרהה
 תמדו תושגנתהה עגרב ןוירישה
 עגפנש ילכ .ילכה לש תועיגפה
 עגפנש ילכמ רתוי עיגפ היהי רבעב
 לש םוחה תמר .הנושארה םעפב
 וא ילכה תוריהממ תעפשומש ,ילכה
 תא הטיאמ ,קשנ ילכב שומישהמ
 תעב .גופי םוחהש דע ילכה תוריהמ
 לש םוחה תמר תדרוי הליל תמחול
 .רתוי רהמ וליעפהל רשפאו ילכה
 תא רוגסל רשפא קחשמה ןמזב
 .יוהיזה לע תושקהל ידכ ראדרה
 ןיחבהל רשפא רוגס ראדרהשכ
 תועצמאב בורק חווטב קר ביואב
 .םוח ינשייח

 תוקד רשע ךשמנש ,קחשמה
 םיקיפמש האנהה .יביסנטניא דואמ
 לככ .שמתשמה תמרב היולת ונממ
 לוכי התא ךכ ,רתוי ןמוימ התאש
 ,םיליחתמ .ילכהמ רתוי קיפהל
 .רבדבש שודיחהמ רקיעב םינהנ
 .35-ל 17 ןיב םיענ םירקבמה יאליג
 ,הארנכ ,םיפידעמ ,רתוי םיריעצה
 .תוחפ תוללכושמ קחשמ תונוכמ

 הנומש רחאל םקוה זכרמה
 ןדרו'ג ידידלע חותיפו רקחמ תונש

 זודו ןמצייו
 .ק | ק.ב'ב
 ה ע ב ריא
 ם יב ש המ
 םייזכרמ

 .קחשמ לכ תינמז וב םילהנמ
 ההז היגולונכט יססובמ םיבשחמה
 םילהנמש םיבשחמב תמייקה וזל
 לכב .םיסוטמ לש םירוטלומיס
 חווט לעב בשחמ שי קחשמ תנוכמ
 תרושקת תשרב רבוחמה בחר ןורכיז
 19 שי בשחמב .תונוכמה ראשל
 יפלאל תומיאתמה ,תונומת ףלא
 ךלהמב שחרתהל תויושעש תונומת
 עצבמ שמתשמה רשאכ .קחשמה
 הנומתה תפלשנ דימ ,דחוימ ךלהמ
 לש ןורכיזה סיסבמ המיאתמה
 .ךסמה לע תנרקומו בשחמה
 ההובג המרב קחשמב םיעבצה
 הקיפרגהו םיכסמה םג .דחוימב
 תילאוזיוה תוכיאל .הלועמ תוכיאמ
 תילוק תוכיא םג תפסוותמ
 םימיאתמה םילילצמ תבכרומה
 יבבוחל ץלמומ קחשמה .תושחרתהל
 וכזיש הלאכל ןבומכו םיקחשמ
 :תבותכה .וגקישל עיגהל

 5 גדדז דיה (אד תא,

 ( יא( נו 611 ץזטא,

 435 51 !1.1.זאז<

 6 9-שכ



 ידומעה
 וכז םירשכומה 21ו ירייצ ראותב

 שייע ,'ץיבונוח רינ ,ןייטשנייפ ןורוד :שדוחה
 ילומ ,דגנמ יעור ,דוד יעור ,ירמד רומ ,יטומ
 םוקמלו .לעפא ימרו דיבר ודיע ,ןוילטבא
 לעפא ימר :םיינש םעפה ועיגה ןושארה
 .םכינפל םהלש םירויצהש ןוילטבא ילומו
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 םיעוקת רוזעל ןכומ קרב ריפוא *
 .06-324140 :'לט .םיטסווקב תועוקתלו

 שיאל םיפיט שקבמ ץיבומזר יכדרמ א
 תא םיליעפמ דציכ לאוש אוה .חרקה
 תורישי וילא בותכל םילוכי םתא .תללוצה
 תא תונפהל וא ,קרב-ינב 3 דלפיונל |

 .קרב-ינב 1409 .ד.תל ,ונילא הבושתה

 םיבתפמ

 שדוחה 21\/ תריחב
 הבש ךרדה לע ןנולתמ ילאומש איג

 ןעוט אוה .שדוחה 21% תא םירחוב ונחנא
 המכב םייולת הריחבל ונלש םינוירטירקהש
 לוכי וניא ינע דליה םאו ,דליל שי םיקחשמ
 הלעמ התא !דובכה לכ ,איג ,ןכבו .רחביהל
 אל ונחנא םלוא ,םיברל הקיצמ ילואש היעב
 אלא דליל שיש םיקחשמה תומכ יפל םירחוב
 איצמהש דליב ונרחב םעפ .תוירוקמה יפל
 תביסמב םיחרואל םיפיט קליחש ןוקרד
 ידכ קר ,תבב ונרחב תרחא םעפ ,תדלומוי
 םימואתב ונרחב םעפ ,תונבה תא דדועל
 :רוציקב ,לודג רתוי 21\א ימ םהיניב וקבאנש
 ימ ארקתש יאדכ החכוהכ .ןויערה רקיעה
 .םעפה רחבנ

 םילוח-תיבמ בתכמ
 םילוח-תיבמ בתכמ ונל בתכ ימלוס ןרע

 הליג יכ רפיס אוה .זפשואמ אוה ובש ןלפק
 לש הירטיפקב ונלש ןותיעה תא
 העש רחאלו החמשב ותוא הנק ,םילוחה-תיב
 טושפ ,ותוא רקבל עיגהש ויחא .םלענ אוה
 רוקיבל העיגהש םאה .ןותיעה תא ול בחס
 ןרע .ללשה תא ול הריזחה ,רתוי רחואמ
 הדהא תואכ ןוספמיס טרב לש רויצ ףרצמ
 ) .תעשעשמה הרדיסל

 יכ רחביהל םיצור יונ רואילו יעור *
 לקושש ,ה'גנינ יבצ לש קנע ףסוא םתושרב
 תפחר ומכ םיוולנ םירזיבאו ,ליפ ומכ ךרעב
 4007ו מבי םאות בשחמ םהל שי .סובוטואו
 לע םיתמ םה .םיבינגמ םיקחשמ
 םה ,עיגמ ונלש ןותיעהשכו םינוספמיסה
 ינקחש םה .ןושאר ותוא ארקי ימ םיבר
 ןונגסב קחשמ ואיצמה ףאו םינוקרדו םיכובמ
 .ה'גנינ יבצ םע המוד

 הנענש דיחיה אוה למרכ יש *
 הנומת ףרצו ,8 'סמ ןויליגמ ונתאירקל
 סיסנ'ג תכרעמ שי ישל .ומצע לש הקיחצמ
 13 םע יובמייג ,םיקחשמ השולש םע
 .םיקחשמ תואמ םע 64 רודומוקו םיקחשמ
 .שדוח ידימ ונתוא אורקל דואמ הנהנ םג אוה

 מבי םאות לעב אוה ץיבונוח רינ *
 .יובמייג ול היהי בורקב .חדקא םע ןוסגמו
 םייתאמכו ןוסגמל םיקחשמ 12 ול שי
 שיו םינוקרדו םיכובמ ןקחש אוה .םיטקסיד
 .קחשמ תוכרע שולש ול

 רחביהל םיצור קרב ףסאו ודיע ,ריפוא *
 יקחשמ לע םיפורש םה .שדוחה תחפשמכ
 יקחשמ 24 םהל שי .םיבשחמו הגס ,ודנטנינ
 יקחשמ 2457ו הגס יקחשמ םינומש ,ודנטנינ
 ונלש תונויליגה לכ תא םהל שי .בשחמ
 דע שמחכ םיקחשמ םה .היזטנפ ירפס המכו
 .םיפיטב ונתוא םיפיצמו םויב תועש שש

 ינפמ ותודמעומ תא עיצמ רוש רוא א

 : ךסמ םע מבי םאותו ןוסגמ ,הגס ול שיש
 ירפס רחבמ םג ול שי .ופסכמ הנקש 4
 םג ןמז ול שי לכה תורמל .םינוקרדו םיכובמ
 .ותתיכב \/1/ תא םסריפ וליפאו םירועישל

 בתכמה תא ונילא תבתוכ לט ןהכ םיק *
 הצור רבכו יצחו הנש תב קר ינא " :אבה
 תבשוח ינא .שדוחה \\/12 תורחתב ףתתשהל
 ינא יכ שדוחה תזיוו תויהל הכירצ ינאש
 קחשמ לש ומעט והמ תעדויה םלועב הדיחיה
 ינא שדח קחשמ תלבקמ ינאשכ .חבושמ
 תקבדמ תא תסגונ ,טקסידה תא םדוק החירמ
 םיעט אוה םא תקדוב ינא ןכמ רחאלו הנגהה
 תמיעט לש אישב הקיזחמ ינא ןכ ומכ !תמאב
 הדיחיה םג ינא !הקדב םיטקסיד השולש
 טקסיד לכב שי המ תעדל תלגוסמה םלועב
 שי ,בגא .(חותפ הפב ךא) תומוצע םייניעב
 טושפ .טסווק סילופ תא דומגל ךיא פיט יל
 ".טקסידה תא םיקנקנמ :דואמ

 םכלש ידומ ע ה
 למרכ יש

 הכוזה .ונטבלתה אל םעפה .אל...ליגרכו
 .ריעצה הליג לשב לט-ןהכ םיק איה םעפה

 ימ לכל התנומת תא ונילא החלש ףא איה
 .םכינפל איה הנה .המיע בתכתהל הצריש



 1 רוביגה תמישמ

 ןמרה יחצ :תאמ
 בנג רוחבל יוצר תויומדה תריחב תעב =
 רשפא זא .א1/00167ו ק\אצ ול ףיסוהלו
 המיחלב ןמאתהל םגו םימסקב שמתשהל
 אל הסנ .ןורבה רדחב ףויסה הרומ לצא
 רשפא יא ספאמ יכ ספאב הנוכת ףא ריאשהל
 .רפשל
 :בותכו הטמיסל הלילב ךל ,בנג התא םא *
 תא ךל ונתי םיבנגה .50 /0%א
 .םיבנגה תמסיס
 בנג לש תונוכת לעב וא בנג התא םא א
 ךסמבש תלד לכל ץורפל תוסנל לכות
 תוסנל לכות רחא ךסמל רובעתשכ .םיימעפ
 .בוש
 ,ספימה לצא גישהל רשפא םימסק =<
 .םימסקה תונחבו םסוקה ,טימרהה
 הנראל ךלת םא לבקת העגרהה שחל תא א
 הלגתי ,זוזת ןבאה .החיתפ שחל ליטתו ןופצב
 .העגרה תליגמ וכותבו רוב ךל
 עיגרהל רשפא הרעמבש בודה תא <
 .ןוזמ תנמ וא העגרה שחל תועצמאב
 בודה ירוחאמ םוסקה דלובוקה תא גורה *
 חתפמה תא תחקל רשפא .חתפמה תא חקו
 .(ד0-) םימצע תאבה שחל תועצמאב םג
 יתלב הבית שי ךסמה לש ןותחתה וקלחב א
 שחלה תועצמאב תוארל רשפא התוא תיארנ
 רשפא .(סשדמ(ד  א14016) םסק יוליג
 הובג החיתפ שחל תועצמאב התוא חותפל
 םילוענמ תצירפ ידי לע וא (סקמאו)
 .תעצוממ
 ןמאתהל שי הקירזב ןמאתהל ידכ =
 .ריעה דילש הרטמב
 ררחשתו בובל רוזחת חתפמל עיגתשכ *
 .ןומראל ךלת זאו ןורבה ןבל ךופהי אוה .ותוא

 5 טסווק גניק
 ןאהד ןלוג :תאמ

 רשקתהל ןמזומ קחשמב עוקתש ימ
 .02-346125 :'לטל

 סנכיה הנושארה םעפב ריעל סנכיתשכ *
 עבטמ תא חקתו אצת ןכמ רחאל .טייחל

 .הפצרה לעש ףסכה :
 ךותב עבטמה דיל אצמנש גדה תא חק =
 .תיבחה
 .הדעסמהמ הגוע תונקל שי עבטמה םע א
 עירפמש בודל תתל שי גדה תא *
 .םידובדל
 תחקל שי םוקמה תא בחע בודהש רחאל א
 לעש ץעה תכיתח תא ןכמ רחאלו שבדה תא
 .הפצרה

 עירפמש בלכל תתל שי ץעה תכיתח תא *
 .םילמנל
 תמירעל ךל םילמנה תא ליצתש רחאל *
 תתל שי טחמה תא .בהזה טחמ תא חקו ןבתה
 .המילג לבקל הרומתבו טייחל
 תתל שי תודיתעה תדגמ תא תוארל ידכ *
 לדגמב תאצמנש בהז עבטמ ינעוצל
 .רבדמבש
 תא שובלל שי ךושחה רעיל סנכיהל ידכ א
 ינפב ןגמ אוה .תודיתעה תדגממ םסקה
 .הפשכמהמ העיגפ
 אצמנש קובקבה תא הפשכמל תתל שי =*
 .רבדמבש לדגמב
 ףותה תא תחקל שי שחנה תא רובעל ידכ א
 ףותה .בזוע ינעוצהש רחאל ינעוצל ךיישש
 .הפצרה לע אצמנ
 לע קורזל שי רבדמב תאצמש לענה תא *
 .רבכעה תא סופתל הסנמש לותחה

 ךתוא ליצי אוה רבכעה תא ליצת םא
 .ךשמהב

 3 טסווק סייפס
 קביר ןרע :תאמ

 השע תיללחל עונמה תא סינכהל ידכ א
 :בותכ רוחהמ אצתשכ .ףוקיע יצח
 ףסונ בוביס יצח השע .תפ1 םזחדמא
 ותואל רוזח .ת11511 ₪1דיסא :בוש בותכו
 לופיתו 51/גאע :בותכו תיללחה םע םוקמ

 תא הארתש ילבו הלאמש ךל לבזה חפב
 הלעת .0₪ז ₪8406708 :בותכת ךמצע
 .ותוא חקית ןכמ רחאלו רדחה ףוסבש םלוסב
 :איה רבודמ הילע תנפצומה העדוהה =
 .קחשמה ירצוי וסינכה התוא ,/\(-0%
 שי סובה לש טובורה תא חצנל ידכ *
 .ותוא תוכהל

 וילא תשגל שי טובורה תא גורהל ידכ א
 .קז1511 ת0005 :םושרלו
 אלש םוקמל הגטרוא חריב עיגתשכ =
 תא חקיתו 1.00% :בותכ רבד םיאור
 .םיבותכה םירבדהי
 לכ תא הקנ םידבועה רדחל עיגתשב =*
 .לבזה יחפ
 לע סובה לצא אצמנ רבעמה םיטרכ =
 .רדחבש ןחלושה
 אצ תויללח שמח סורהתש רחאל =
 .ופוסל תיטמוטוא עיגת ךכו קחשמהמ

 4 טסווק גניק
 קרב ריפוא :תאמ
 תוגרדמב הלע קנעה תיב ךותב היהתשכ א
 :בותכ ותוא תחקל ידכ .ןזרג הארת םש
 (נתז גאז

 הרעמה ירוחאמש הציבב רובעל ידכ
 מ קיי מ
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 .1ז אז :בותכ
 .םז .גצ זז דוג :בותכ שחלל עיגתשכ א
 ץעל ךל טנפוהמ היהי שחנהש רחאל =
 0067 61 ד :םושרו

 :בותכ הרעמבש רובל לעמ רובעל ידכ
 .סשד םסהתס

 1 ןיק רדנמוק

 ירורד ןונמא :תאמ
 לע שיקהל שי םירע ךרד רובעל ידכ *
 .רבעמה ידכ ךות באט-טפיש
 תאו הציפק לקמ ,תוירי האמ לבקל ידכ *
 +7 לע שיקהל שי ,תותלדה יסיטרכ לכ
 .חוור שקמ
 םדקתהל שי הנושארה ריעה ירחא *
 הלעמל םדקתהלו הלאמש תונפל ,הלעמל
 לקמ שי םש .הרופאה ריעל םיעיגמש דע
 .הציפק
 לעמ תורתסומ םינבא שי הרופאה ריעב א
 לקמ םע ץופקל שי ןהילא עיגהל ידכ .תלדה
 .םינבלה תמירע שארמ הציפקה

 םיפרויהש דע תוכחל שי תכתמה ריעב
 .הילעמ ץופקל זאו תדוכלמל םילפונ
 אצמנ תכתמה ריעב בוהצה חתפמה *
 שי .ריעה לש ןוילעה ילאמשה הצקב
 לע ץופקל זאו הלעמל םדקתהל
 .חתפמל םיעיגמש דע הלאמש תומרופטלפה
 דע הנימי תונפלו תדרל שי ןכמ רחאל
 .םודאה חתפמה לע רמושש גרגל םיעיגמש
 םא רצק ןמזל םיקתתשמ םיפרויה =
 .םשאר לע םיצפוק
 המרופטלפל המרופטלפמ ץופקל רשפא *
 חתפמה לע רמושש גרגה לש ושאר לעמ
 .ותוא גורהל ךרוצ ןיא .םודאה
 םודאה חתפמה תא םילבקמש ירחא =
 לע תולעל רשפא .הלעמל םירזוח
 הנימי ץופקלו תוירכוסה םע תומרופטלפה
 .ןקיטרווה לש ושאר לעמ

 םהב םיעגופ םא םינקיטרוו גורהל רשפא
 .םימעפ עברא
 םיתרשמ םיטובור גורהל רשפא יא *
 .קנט יטובורו
 שי הציפקה לקמ םע הובג ץופקל ידכ *
 הלעפהה רותפכ תא בוזעל ,וליעפהל
 .ץוחל הציפקה רותפכ תא קיזחהלו
 דחאל ץורל שי הבוגל הדיצה ץופקל ידכ *
 ,הציפקה לקמ רותפכ לע ץוחלל ,םינוויכה
 .הציפקה רותפכ לע רהמ ץוחללו בוזעל
 ןובודה תא גישהל רשפא תכתמה ריעב *
 םא ,םדאה ילכוא םיחמצה לעמ אצמנש
 הלעמלמ תישילשה הגרדמה לע םידמוע
 .הלאמש הובג םיצפוקו

 תוירכוסה תא גישהל רשפא להאה ריעב א
 תישילשה הגרדמה לַע םידמוע םא ריואבש
 .הלאמש הובג םיצפוקו הלעמלמ

 תלדה לַע רמושש יפרויהמ עונמל יאדכ
 עירפהל לוכי אוהש ינפמ תוגרדמב תדרל
 .תוירכוסה לע רמושש גרגה תא גורהל

 דיל אצמנש חדקאה תא גישהל ידכ *
 היינשה הגרדמה לע דומעל שי תוגרדמה
 .הנימי הבוגל ץופקלו הנימי ץורל ,הלעמלמ

 םיחמצה ירוחאמ אצמנ םודאה חתפמה
 .םדאהה ילכוא
 םידמוע םא ןקיטרווהמ רטפיהל רשפא *
 הצקב חדקאה לש המרופטלפה לע ויתחתמ
 לופיו ךילעמ ךירחא בוקעי ןקיטרווה .ינמיה
 .ךסמה לש ינמיה הצקב אצמנש רובל
 שי םידאמ לש לפאה דצל עיגהל ידכ א
 ריעה ירוחאמ אצמנש רטרופלטב שמתשהל
 .סוטקקה תייומד
 םיזמר שי להואה תויומד תונטקה םירעב א
 .םיליעומ

 600 -כ



 ירפ עבג :תאמ

 ?היהי המ

 םלועב שתרתהל דיתעה לע
 1992"ב םינוקרדהו םיכובמה

 םלועב
 םיכובמ לש רצויה תיב ,1%%8 תרבח

 לש הרדיס הנשה איצוהל תננכתמ ,םינוקרדו
 ןפוד יאצויו םישדח תומלוע םהיניב ,םירצומ
 שדח םלוע אציי 128.0-ל .םיוולנ םירצומו
 ישפוח םוגרתב םימודקה) םידאק-לא -
 תכרע רואל אצת ינוי שדוחב .(תירבעל
 רואל אצת רבמטפסב .ןוקרדה חמורל הספוק
 ריעה תא תראתמה ןזנארבוזנמ הספוק תכרע
 תוכלממב רתויב הרידאה תיעקרק-תתה
 הספוק תכרע אצת רבוטקואב .תוחכשנ
 ותומקתשה תא תראתמה קוהיירגה םלועל
 ארקיתו תומחלמה רחאל הזה םלועה לש
 הרוחשה שמשה םלוע תכרע .רפאה ךותמ
 םיללכ הב ויהיו ינויב רואל אצת ,בחרתת
 רשפאת הכרעה .םינוקרדה יכלמל םיפסונ
 .תוהובג הרטלוא תוגרדב תויומד םע קחשל
 רואל אצת הרוסא הרות הספוק תכרע
 םימיאה ץראב קוסעתו רבוטקואב
 רמ'גלפסל .טפולנבייר לש םיתמ-לאהו
 הספוק תכרע םהיניב םיבר םירצומ ואציי
 שדוחב אצתש המחלמב טינרבקל ךירדמה
 .ץרמ

 לארשיב
 ירצומ תירבעב רואל ואציי ץרמ שדוחב

 וגצוי םירצומה .בחרומ םינוקרדו םיכובמ
 התואב ךרעייש םינוקרדו םיכובמ רינרוטב
 ךירדמ :םה רואל ואצייש םירפסה .הפוקת
 ךסמ ,ם"השל מ"דומ ךירדמ ,ןקחשל מ"דומ
 שדוח .םינקחשל תומד יפדו ךובמה טילשל
 לש ןושארה ךרכה רואל אציי ןכמ רחאל
 רואל ואציי הנשה ךשמב .יתצלפמה ףסואה
 תא תוראתמה תוכרע םהיניב םיבר םירצומ
 ןוקרדה חמורו תוחכשנ תוכלממ םלוע
 .הרוחשה שמשה םלוע תא וליפאו

 םירטזגה תרדס רואל אצת ליגרה ד"ומב
 תרחא ץרא תראתמ היתורבוחמ תחא לכש
 .םדקתמל הכרעב הנושארל גצוהש םלועב
 הספוקה תכרע אצת לירפא שדוח תוביבסב
 .לולחה םלועה

 תוכלממו ןוקרדה חמור םירפסה תורדסל

 :תושדח תורדס יתש ופסוותי תוחכשנ
 .הרוחשה שמשהו טולפנבייר

 ףוסיא יפלק
 םינוקרדו םיכובמ לש ףוסיאה יפלק

 םדיצבו ינועבצ רויצ דחא דצ לע םיאשונ
 הנש לכב .רויצל םיעגונה קחשמ ינותנ רחאה
 םיפלקה .םינוש םיפלק 750 םיאצוי
 םכרע ןכלו תחא הנש ךלהמב קר םיספדומ
 לכ תא שוכרל ןתינ .םינשה ךשמב הלעי
 ללכ-ךרדב .תדחוימ הספוקב םיפלקה 0
 .םיפלק 16 תונב תוסיפחב םתוא םישכור

 תובושתו תולאש

 ך8 תרבח
 לע םיטרפ תעדל שקבמ רמה ודיע

 םיכובמ תא האיצמהש הרבחה
 .םינוקרדו

 לש תובית ישאר ,758 תרבח *
 המקוה ,ד 161. 51% 5
 ןוסנרא ביידו סקגייג ירג ידידלע 1974 תנשב
 ברעמ זכרמבש ,הבנ'ג קייל םהירוגמ תרייעב
 רחאל המקוה הרבחה .תירבה-תוצרא
 לחהו קחשמל ךפה וחתיפש ביבחתהש
 ןכוס ,סקגייג .הנשב םיקתוע יפלאב רכמיהל
 שידקה ,ותדובעמ רטופש ,ועוצקמב חוטיב
 קחשמה ךפה הרהמ דע .ןיינעל וצרמ לכ תא
 םלועב םג הרהמבו תירבה"תוצראב טיהלל
 657ב ,תופש 16-ב קחשמה םייק םויכ .ולוכ
 םדא-ינב ןוילימ 15-כ יכ םיכירעמו ,תוצרא
 רבכ ןסנרא ביידו סקגייג ירג .וב םיקחשמ
 םקלח תא ורכמ םה .הרבחב םיאצמנ םניא
 בשחנש ,סקגייג .םישדח םיקוסיעל ונפו
 ףאו היזטנפ ירפס בתוכ ,קחשמה איצממל
 ועיגי בורקבש םישדח םיקחשמ חתפמ
 .ץראל

 ?ףשאל הכרעה ןכיה
 לש הרובח לע הנמנה דוד רמות

 הגרדב תויומד םלוכלש םינקחש השימח
 שקבמו ףשאל הכרעה תא שפחמ 5
 הקתפרהה תא שוכרל ןתינ ןכיה תעדל
 .תרתסנה הרבחה

 תואצמנ תרתסנה הרבחהו ףשאל הכרעה
 .ד"ומ ירצומ תורכומה תויונחב לכב םויכ

 ינוקרד רינרוטל עגעגתמ
 דחוימב

 תרדס תכרעמל חלוש ץרווש ףסא
 .תולאש

 םיכובמ רינרוט ךרעיי יתמ
 ?םינוקרדו
 ךרעיי םירופ תשפוחב ,ץרמב 19-ב א
 .ביבא-לתב ןוק-ן'ג ןונגסב קנע רינרוט
 יקחשמ עוריא אוה ןוק-ן'ג רינרוט
 ךרענ אוה .םלועב רתויב לודגה םידיקפתה
 תנידמבש יקוולימ ריעב טסוגואב הנש ידימ
 וב םיפתתשמו תירבה-תוצראב ןיסנוקסיו
 קחשמ יעוריא תורשע שי רינרוטב .םיפלא
 .םיקחשמה יגוס לכ לש םינווגמ םירינרוטו
 ,תוריכמ ינכוד ,תונוש תוגוצת םג ןנשי
 יקחשמ ,הליעפ תופתתשה לש םיעוריא
 .קחשמה יאשונב תואצרהו בשחמ

 םינוקרדו םיכובמ הנוש המב

 ?םינוקרדו םיכובממ בחרומ

 םיכובמל המוד בחרומ םינוקרדו םיכובמ דא
 הברה אוה - אוה ןכ ומשכ םלוא ,םינוקרדו
 התא ד"ומב :לשמל .בכדומו טדופמ רתוי
 ךלש עזגה קר מ"דומב דועב ףלא תויהל לוכי
 ,םסוק-ףלא תויהל לוכי התאו ףלא אוה
 יגוס םג םנשי .'וכו בנג-ףלא ,םחול-ףלא
 םע קחשמ והז ללכבו ,רתוי םיבר תומד
 לכ ,תאז תורמל .רתוי בר תויורשפא ןווגימ
 םידיבכמ וללה םיטרופמה םיקוחהו םיללכה
 תא ךופהל םייושע םיתיעלו םיבר לע
 וז הביסמ .רתויב לברוסמ רבדל קחשמה
 וא ליגרה ד"ומב קחשל םיבר םיפידעמ
 .ינשמ תונהיל ךכו םיגוסה ינשב קחשל
 .תומלועה

 ד"ומ ןודעומ שי םאה
 ?ןויצל-ןושארב
 ד"ומ ןודעומ ןיא ,ונל עודיש לככ א
 .צ"לשארב

 ד"ומ תואקתפרה שי םאה

 | ?ףשאל
 הכרעל תירבעב תחא הקתפרה הנשי א
 ' .תלוברעמה ךות לא א11 איהו ףשאל

 ינבל הכרעה אצת יתמ
 ?תירבעב תוומלאה
 .וז הכרע תאצוהל ךיראת עבקנ םרט א

 = ש
 \ י] 7% /

 ו ל

 ₪ גל ₪: ג-
 תחא הנש יונמה ךשמ .ךרדל אצוי שש לש סייונמה עצבמ
 .חולשמ ימד חייש 18 +חייש 80 ריחמה .(תונויליג 12)
 ותוא וחלשיו בייצמה חפסה תא ואלמי סיניינועמה
 חייש 49 ךס-לע תואחמה יתש ףוריצב ,קרב-ינב 1409 .ד.תל
 ,ןמוזמב 1 יסמ האחמה .זיוו תכרעמ תדוקפל ,תחא-לכ
 .םוי 30-ל 2 'סמ האחמה

 ודנטנינ ,הגס תוטלקו 81 בשחמ ולרגוי םייונמה ןיב
 .מביל םיקחשמו

 ינועבצ גצ ,720% ןנוכו 360% ןנוכ ללוכ ₪6 אד 5קחואד בשחמ
 102 תדלקמו רבכעו תספדמ ,קיטסיו'גל תואיצי ,₪
 .מייעב (לארשי) טנירפס תרבח תנתמ בשחמה .םישקמ

 | ₪117 תויונח תוערב גישהל
 %  ,םיבשחמ תויונחב ,יקצמיטס תשר

 םינותיעה ינכודבו םיעוצעצ
₪ ₪ ₪. 
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 הריכמל

 ,שינעמה ,יובמייגל תטלק הריכמל =
 .ץראב גישהל ןתינ אלש ,תירבה- תוצראמ
 .052-950308 :'לט ,לעפא ימר

 850 דגנ שדח סוריו יטנא הריכמל
 .הרייס לש תושדח תואקתפרהו ,םיסוריו
 .03-9651186 :'לט ,ןועמש

 לבקתו תבותכ ףורצב ח"ש םירשע חלש *
 תנכות וילעו ₪ 360 'ץניא 5.25 טקסיד
 תנכות ףוריצב םיסוריו 1020 דגנ סוריו יטנא
 ביני .ןורכיזב תראשנה סוריו יטנא
 .צ"לשאר ,35 יולה הדוהי ,רלושטלא

 תא לצנ ,תבשב לגרודכ עמוש התא םא
 - הגילה תא ח"ש 15-ב הנק !בשחמה
 תנכדועמה הלבטה תא ךל הארמש הנכותה
 ימאותל !וידרה ינפל םג עובשה יקחשמ יפל
 :'לט ,ןולא ארויג .םיכסמה לכלו מבי
779. 

 ומכ רתויב םישדח םיקחשמ הריכמל *
 ,יעור .שימיב יליוו 5 יראל ,3 טסווק סילופ
 .03-5407670 :'לט

 םיקחשמו הרייס לש םיטסווק הריכמל =
 .06-324140 :'לט ,ריפוא .םליפסקול לש

 + 664 1.800 יראטא בשחמ הריכמל
 םיקחשמ 1007כ ,םיקיטסיו'ג השולשו פייט
 :'לט ,ביני .ח"ש 4007ב תונכותו
8, 

 ינש םע הלועמ בצמב הגס הריכמל =
 :'לט ,ןב .האיצמ ריחמב םיקחשמ
8, 

 .םיקחשמ הברה + חדקא + הגס הריכמל א
 .053-340989 :'לט ,יסא

 ,4 טסווק סייפס ,5 טסווק גניק הריכמל *
 :'לט ,ןתיא .דועו 3 טסווק סילופ
 .08-475594 :'לט ,ןורש 9

 תופלכחה 86 םינתרעומ 86 הולכאשמ

 סכלאו ןמזה ילייח הגס תוטלק הריכמל *
 :ילט ,ינוי .יבוניש לש ומלועב רענה
12, 

 .ח"ש 300-ב ,שדחכ ,ודנטנינ הריכמל א
 .03-783412 :'לט ,הילר

 םיקחשמ העברא םע יובמייג הריכמל *
 :ילט ,ינד .םיקחשמל םידוקו ןעטמו
0, 

 הליכמש םיטקסיד תספוק הריכמל *
 הנתמ קחשמ + םיטקסיד םינומשמ הלעמל
 .םירידנ םיקחשמ הריכמל כ"כ .ח"ש הרשעב
 .03-9653596 :'לט ,דדוע

 ,ודיע .מביל םירידנ םיקחשמ הריכמל א
 .03-6991293 :'לט

 םיקחשמה תא רוכמל ןיינועמ איג =
 שפחמ ,טסווק סייפס ,2 ףרוטה :מביל םיאבה
 4 ןיב ,03-9325763 :'לט .דועו ,בהזה
 .ברעב 7-ל צ"החא

 בשחמ יקחשמ + תופסות + הגס הריכמל א
 .03-358932 :'לט ,ירוא .מביל

 ,ןייטשנייא תא רוכמל ןיינועמ דהוא
 :ילט .דועו םיה רחוס ,היוירט ,ךיסנה
90,. 

 ביירד הגמ לש קתרמ קחשמ הריכמל *
 .03-5405848 :'לט ,דדלא .ח"ש 130 הלועש

 ,םעונ .מביל םירידנ םיקחשמ הריכמל *
 .03-650264 :'לט

 + םיקחשמ השימח + יובמייג הריכמל א
 :ילט ,לייא .קית + םיקירטו םיפיט
1, 

 ,רהז .םישדחו םירידנ םיקחשמ הריכמל -*
 .03-9650977 :'לט

 ,ינוי .הגסו מבי יקחשמ תורשע הריכמל *
 .04-448103 :'לט

 ,ימר .מביל םישדח םיקחשמ הריכמל \*
 .03-268024 :'לט

 1507ב יובמייגל תלדגמ תיכוכז הריכמל
 !! סר'גנד קיר בשחמה קחשמו ח"ש
 יקחשמו ,שומישב ןיידע היה אלש ,ילניגרוא

 הריכמרכ 86 בתכתהרכ םיצור 8

 .057-422556 :'לט ,דעיבא .םירחא בשחמ

 םיניינוע מ

 5-ו 4 יראל תא ףילחהל ןיינועמ ןתיא א
 :ילט .5 טסווק גניק ומכ םירחא םיקחשמ םע
9.,. 

 םיקחשמ ףילחהל וא תונקל תניינועמ =
 ,14 יטנקר ,יקסבונילק לכימ .ןוסגמל
 .69494 .א"ת ,ביבא- תמר

 םיכובמ ןודעומ ןגדאתמ ריאי בכוכב
 םיניינועמה .'ט דע "ו תותיכל םינוקרדו
 :ילט ,הקיבצ לא רשקתהל םינמזומ ףרטצהל
 .םיירהצב אל ,3

 12-11 ינב םע בתכתהל ןיינועמ דהוא -*
 :ילט .םיבשחמו םיכובמו םינוקרד לע
90, 

 לש טסווק יקחשמ ףילחהל ןיינועמ דוד *
 .02-784649 :'לט .מביל הרייס

 תא שוכרל וא ףילחהל ןיינועמ ליג *
 רפוס ,וידמ רפוס :מביל םיאבה םיקחשמה
 שופיחה - רותראו םינוקרדה םלועב ףוק
 .02-867281 :'לט .שודקה עיבגה רחא

 הגס יקחשמ ינש תתל ןיינועמ איג
 .03-470322 :'לט .רקוונומל הרומתב

 -ל םידוקה תא תונקל ןיינועמ =*
 ;ילט ,ינוי .אגאז[4ג6 אותאפזסא
12, 

 לש םידוקה תא תונקל ןיינועמ ןתיא *
 :'לט .5 יראל תאו 4 טסווק סייפס
4,. 

 דבלב םינב םע בתכתהל ןיינועמ ףחש *
 .052-553695 :'לט .םיקחשמ ףילחהלו

 הנאידניאבו 2 םיפוקה יאב ןיינועמ יעור א
 .03-5407670 :'לט .סיטנלטאה לרוגו סנו'ג

 תונכותו םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ איג -*
 .04--831362 :'לט .מביל

 םיקחשמ רוכמלו ףילחהל ןיינועמ רוד א
 םיבשחמ לע 15-10 ינב םע בתכתהלו מביל
 .03-9366464 :'לט ,םינוקרדו םיכובמ לעו

 תזוימ .6 רפסמ סרפ

 וסיטדולה סיסרפה ריצְקת

 ול ריהכיש סדז זוצפל ונגויסינב .רז ,רתא סלועל רבעו הרוד לש התיכב רפסה תיבפ ותשפות תא הלכפה סות

 .הרוד ול הנתיניש ןוילדמ יזאקדנופל קרמ זאוה ,הרְל המ

 | 0 רק ךשיול םא שיאל בתו" ותוש הואבת לא - וש

 ךתוי ספת םוא יקה " ןויכ אשה םא לכת ₪0

 תאו תוא ןכסמ התא .ןאכ

 קהל היפסתש ידכ .וישכע רכב ךרדל 3
 . הכישתה תדר ינפל ויל

 , קוחר ,עג,ת אל אב שו2ל2., - ממה '
 זימ ךתאו ורצ רעה ךעועכ- םירקנוועה

 (סולכטסכואא ורוא ועיו י לבסיפ לייא
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